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م!مة

لةرسولهلىوالصلام8والصلا4الصمد،لر!حهمالرصمنلة!سم

و!عد..هملىثهعومنوصممهله!علىلة،ممدمنسدونهاسطنا

ولفكدنلار!ى،هدىولهطخد!منديلأنسدنلمح!عدتلالههةالعندغف!ن

مما!لأ،!مرلعهملهعئدالنمىالرسولسملدلنهىطعثوقعالىسهملنه

رمموللكلللأومه!عثثىكلواكلىيى:مهولنمعا!شتم!ملهملهه،ضرلون

دللرطةثههص!قهليالطمةللعيزككدتثغ!نلحعهه،ليسمل

طشه3هيمها،منلا!سايلأ،م!ىلشال!حسيمعحزكرصمتهل!

...لامص!لأهـهادمصمقوهاللأد!ممم،مل!امعنف!هم!اهانها،منالامها

للعلمةالمملةالعلليالسع!مةلرصمةهىلاسصههالرسالةكانت!لا

هلهلعللهتهامندمهةالكهوىمعمزكهاقكونكللأ!كوللكلن،الزملنعهر

تقيدهال!يدلأهنمةالعقدهةدلعهرةهر-شلدل!-الدلقفكدنهدا،ودضدولما

شلصىلالكن!اللىحهلهر!ههعدصالارالنصد!لاهحلزسره

سمعورلعرفا..فه!هكلأرةهلي!مَضلَ!لسولىقنعهيلاهعدول

كلهش!كهم!لحمايىللد!هل!ةوهلامنلكمتهعدةبعهاءلصهه

...معالمملضمعلامهم

سالا-لأولىلاسلاممععزأتهفاللعرألهدسهصانه!كان!الا

لانهمم!د،!ثم!سهولضهدهرهلاغعهلصامتهلىيلأهملذمعالمرخئموا

الكونغالكنوت،ولرر.العلميلآلمههنونلهوادصسارمالايعمالههيسهحانه

!لز!د!صلجدعنهـطالعون،حصالدرآنهنصل!ودض!زالونلارمالا،المصونة

لحتراعلكلاثمارتههـمهانمنها،كطصدلكلكلهاالعلوممهلموندىسهعه

ومزثالمخلصة!النهةملأرودبءا!مني!وسمماكمللهـنرحالاومستحثه
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غهرعلىالقرآرسمةهرشليلمنالدومةومتوَكاملارلالةحهدمالعزم

لفةوهىالعصريمللفةمع!شناسي،السامقكمعلعهطسعرضاالمسلم!ن

العرآنفىللاعيازمليسه!نكمدمدعصركلدىانصه..والتقنهةالعلوم

اثةعهد!نمممداللأرسولمععز8صدقهلىملهدلل!للنلس!طهرالكر*

،...

لحقومأنكجبالآنالمطلوبهالكلام"علم)نقلناإذاالحقمقةثحافىلااننا

القائمالكلامعلمألكر3،العرآلىالمهثوئةالكونهةالآكاتدراسةمنأساسعلى

ا!وانأفاقالىالقرآن)مئماراتتدولينعلىالمهنى،الاستدلالىالأسلوبعلى

ويتجلىمنهاالعلعاءعلىولاذ!نعمماوعرخىودراستها،الإنساننلسوآفاق

كتهسحتىانفسهمولىالألاقلىأكاتناأسنو!هم:نعالىاللَةقولاقرأ..عليهم

س!حم"الصد!رلل4كعالىوقو4له،دصلت(أسورةا.)30(الح!لعهله!

للعالمونل!كر*هومنانعصوثوله،لنعللمأسمت)39(1لععنطها2حه

(AV)النصوصهلهنطلكملنفهم،صإأسور8)هه((تمعدثهدهولععلعق

النيدد،المدهةولرسالةاللأر!لمععز8ل!انملتملدهلىجملماالدطة!خمح

والرسالةالقرآفىمعثالدىالتعددوكتللنها،الهطمرلةتطور!مميالدى

للؤمنونميعلالد!التعدد،الدتىالمضر!مهالهاالدلثمةحهو4علهالاسلامي

نفوصهم،وثطعننلهلو!همدتمثمععلي،واكانهاْحثظ!تهالهطر4ن

للعهدكتالهولر!مدمم!هالله!رهمالتىالمهلامندمىكافةدىففم!مطون

!هها....

السهععائةالتصر!مهةآكاتهالفتالكر3العرآنلىالعلمهةلاثماريتلى

لكهف،والضس!نZLLIهلىوالتطمرمعاللعهترموأطتلا!هنعا،والضعس!ن

لاثم،والإسهابوالتفص!كالشرحوالضمسهنFLUمتناولونالأمةمعلماء

اننا؟التلعهمهة(!آكاتعن)ناههكتصرسحهةآ!ةو!ضسهنلسهععائ!!الأطلون

منثلةلسنعد،الضوالىالعرونعهرالمحاولاتمعضحاولهمنلتئمنا)ثا

ا،!!
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لعلعهةالثورةلههتلعرتلمصهصرنالك!ا*خرت،منوثدهلالأودهن

طملىيلأسلامالنلهلانناوالعنهة،العلهملمةهىملعةلعةلنملئهلهىو!الص!

ندتومنالعلعى،لصعصممهمعطل!مناللر!لهمدممناكلطعدملكلاول

حالص.نحصصه

لدرسملت!ىقمثاءاللأرأنلىالوردةلعلعهةيلألحركهلهكانتو!ا

هدهفىلعدعىيلأميدزموفعيهندكمدمددكالرصةولهصثللنععنة

منتضتللىوصطةنهطةهف!ةلهلوللعمةو!مطةهوولالفلي،هوليىلأ!لت

منكانواد!النمى،ملمقلاهـدئلتوليوهر-للثهيحهثمنلا-لطكلحهث

تكنلمقرأنهةمل!ضك!عفملد!ه!الععهدةحمتهىالمل!ةكانتللسلع!ن

ععولهمللهيرلواللسلمهن،!هرمنكلا!اوكالس!قض،منلمهرهممعلومة

!مالاه!له،لن!الملدمينص!همنففرصهم!سملصواالز!من

فىلملواطههعهة،وسطركونهةمصلكلمنالتر!!لتهدهلحتوثهلهعا

الحعتالرمغ،كللاموصثرهالرمدللكسننحيمهاالنى!ىالملهدةالنها!ة

لاله*،هندمنض!كعد!رو،لمكعت!هىنمتاليالعرأدنرهى،سةالأ

علىللههعنءللدهرللهدءلصرر،الهلر!االضالقلصعد،الدرد*حد،الولمد

.،مصد!لا3*ثطم،الرسلهوأخررسول!

كه!فىساتزدو3كت!كر*اللأرلنفىلةلعلعييلأ!ص!يتد

هله!كلا!انهم،!هومتنلعهميلأسلامهلىللعم!رتالعلعلهمنلكئهر

!لعطعككنلم-مئض*الههايلأنسلنضوصللمالصالعلمهةالمعلئ!

السنسلمئلتلادمعلما،،!عثته!هلىدمصد،سطناحطفىلهم!مرمتولر8

حقائقهالتيلهةنصوصهاساهالنلأ!ىمسعىالتىيلألحلرانها...!عالهمن

لىعطهمة8خالدل!لكمعلنصوسوتهلىلسطدها،و!هلنلعائلهاوكشلى

تتحلىمكنونةصعاثقمنسا!اومعانهها،وسهلاماjL,.-otوصرولهاللاظها

...وعبهاوارتقىلهْعاونعاعثماازدادكلماللأنسان

!15
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!ضلواان!حاولون،!المعدسةاحهاناالموصولة،المحرلةالكتباصحاى)ن

وصعحلونلهها،الواؤالنصوسكهعضلهأخذوا"العلعهة،صلةكتههمعلى

فىمطموعاالأعمالهذهاحدراكتوقد،العلعهةمصدالهتهاانهاتمماولةفى

عامكالهلورنيالصامعةعلعهة!عثةلىكنت)حهنعاكيركلىمكتهاتاحدى

حعاالعيهيولكنوثتها،دالهلاتللألة)وتفنطه(يكمرا-خرمتو!دم(1991

منالهاحثينقناعةرغماكديهملىساالتشثعلىالناسهؤلاءاصرارتمدأنك

خالصصادق!وصهىوما،تللهلاتاواملاطتالاهىماالكشهذهيأنذهـدهم

/4/)92القاهر!ةالأهرامحررسدهفىطالعت..رسلهاوأنهياثهأحدالىاللةمن

حدكة):الضهرطول.،للحهواناتثولاتههحدطة"عنخهرا(م4991

اتساعاكثرآخرمكانالى)سرائيلنقلتها6،التورالىذكرهاوردالثىللحيوانات

والثقالية،الترافيةرسالتهايؤكدحدكدتخطهطوفقالعدسضواحى)حدىلى

منالمعرفةمنلهدرمثهرللتزودكمرلرصةعلههاوالمترد!كنزوارهاومنح

!المعلوماتالدراساتآخرعلىوالوثو!لههها،ح!اناىمنالأمنالاقترابخلال

لدالحدكةهدهكانت...تعليمطومنار8ثقافهامركزاكاعتهارها،ولالماصة

مكانهامننقلها!علتحولهامنالععرانهةالتوسعاتانال!م4491عامأنشئت

مساحتهاأمافدانا،15نحوالقد!ةالمد!قةمساحةوكانتمنها،لاسدضرور8

للنهاتاتحد!ةالىلساكهععدةمنذ!مرنا...لدانا07نحولتهلغ6العدكد

لىدكرهالردالتىللا!فميارالنهاتات!كلونلتها)سرائيلانشأنهاالتوراتية

وتثهدوتقالهده،وتراثهكتار!غهالاسراثهلىالمواطنر!طكهدفوذلكألتوراة

،الأقلاملعرضوقاعا!!عكمها!مزودلانالحديلمان...ذلككلالىانممائه

.(المدارسوتلاميذالجعاعيةللرحلاتالخليفةالوجهاتلتقديمومطعم

العالمدوللىالأمورولاةكلكتلهعهانوارجوالخمرهذااسوقاننى

الاسلامى،العالمخارجالإسلاميةالدعوةحكلفىالعاملينكلصل،الاسلامى

هذاأسوق،الإسلامىالعالمكلدانداخلالاسلامىالتوجيهحقلفىوالعاملين

!!61
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الجهودوبذل،بمعتقداتهمالناسوربط،بالدينللتشبثكنموذجهؤلاءكلإلى

ذلك.لمحثيقوالأفكاروالخطط

يقول:!اللةرسولسمعت:قال-عنهاللةرضى-طالبأبىبنعلىعن

:قال؟منهاالمخرجوما..اللةرسوليا:قلت،،المظلمالليلكقطعفتن"ستكون

هو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قهلكممننبأفيه،وتعالىتباركاللة)كتاب

غيرهفىالهدىابتغىومن،افةقصمهجهارمنتركهمن،بالهزلليسالفصل

الصراطوهو،الحكيموالذكر،المهينونوره،المتيناللةحبلهو،اللةأضله

منهتتشعبولا،ا!سنةبهتلتبسولاالأهواء،بهتزيغلاالذىوهو،المستقيم

ولاالرد،كثرةعلىيخلقولااياتقياء،يعلهولاالعلماء،منهيشبعولاالأراء،

ثرآناسععناأاناقالواأنسمعتهإذالجنتنتهلمالذىوهو،عجائبهتنقضى

بهعملومن،عدليهحكمومن،صدقيهقالومن،سهقعلْمهعلممنعجها(،

،.مستقيمصراطإلىهُدىإليهدعاومنأُجر،

الفبى!أن-عنهاللَةرضى-أنسعنوالحاكمماجهواينالنسائىاخرج

،القرآن)اهل:قال؟اللَةرسولياهممن:قالوا،(الناصمنأهليندئة)إن:تال

المقربون.الأحباءهموالأهلوالأهلون(وخاصتهاللةأهلهم

المقدمة،لكنهاهيتواصلأنيريدوالفكر،يواصلانيريدالقلمفإن،وبعد

الفكر،صمامونُحكمالقلمبزمامدلنمسكثَئمومنالأنأسطرهاالتىهذه

خمسةطيلةدؤوبوحركةواتصالوععلاطلاعنتاجهوالهحثهذاإن:ونقول

موجزاعرضاالموضوعمنلجوانبخلالهامنعرضنايزيد،أوعاماعشر

ثم...العربيةوالدورياتالمجلاتصفحاتعلى،اخرىاحياناومفمئلااحيانا

خصائصابرزمن،"الديناميكيةلكن.ماضيةقليلةسنواتمنذكتابافيهنشرنا

السنواتفىعلىتواردتفلقدولهذا،تراكعىكطبعهالعلمأنكما،الأصيلالفكر

والمراجعالمصادرمنكبيرحشدلدىوتوفرأفكار،جعلةالماضيةالقليلة

ومؤلفاتى،كتاياتىسابقفىتداركتهاقدكنلمجوانبلىوعنت،الاضافية

الحالى.البحثلوضعالوقتمنقسطافكزستاللَةوفقنىانفكان

ث!ث!173هـ!حبر

http://kotob.has.it



متعددةجوانب،مخلغيرإيجازوفى،مملغيربتفصيل،اطهحثايناقش

بالمعجزةبدءاأغوارها،سبْرفىالكمالحذبلغتُاحسبنىلا،الموضوعفى

وعبورا،الشتىومذاهبهالزمنىتطورهومراحلبالتفسيرومروراوالإعجاز،

المسرفين!اسراف،وتفنيدهاأالعلمى)الإعجازلاتجاهالمعارضينبآراء

التىالمتفرقةالمنهجياتعلىوتعريجا،وكشفه،العلمىشطحهمفىوتعخلهم

الكونيةللاياتالعلميةالمفاهيمتجليةمجالفىاتباعهايأهميةاصحاكهاتنادى

لنماذجعرضناثم...اليهتوصلناالذىمنهجناثم،بالقرآنالطبيعيةوالاشارات

إلىيحتاجونفهؤلاء،للمسلميننقدمهاوأخرى،المسلمينلغيرنقدمهاتطهيقية

ومن،مقالمقامولكل،أولثكمخاطبةفىيُئد!عماغيرالخطابفىاسلوب

أفكارهمزوايامناليهموندخلعقولهمقدرعلىالناسنخاطبانالحكمة

فىعُقدتالتىالمؤتمراتبأهمتعريفاضعناهببابالهحثوانهينا...وعلومهم

الاسلامىالتوجيهوفىبلالاسلاميةالدعويةفىالجديدالفتحهذالدراسةالعالم

فىالجديداللتحهذالدراسةالعالملىانشئتالتىوالجمعياتوالهيفاتأيضا،

تحقيقاجلمناصحاكهاوضعهاالتىالخاصةالمضروعاتوأهم،الإسلاميةالدعوة

ذاته.الفرض

العلماءيشملوانبالمزيد،علىيمنأنالقديرالعلىاللةادعو،الختاموفى

منإليهيصبونمايحققواحتى،وعنايتهسرعايتهالخصبالمجالهذافىالعاملين

الأرضأرجاءفىالعالموشعوبالبشرفئاتإلىللرسالةوتبليغ،للناسهداية

..مجيبقريبسميع)نهقاطهأ.

هـ1415الأللربيعفىالجيزة

دمحقورم4991اغسطس

نحنييالسيص!ا،لم

!!ثر18!
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لىالإة9الباب

الف!أئ!أأفيابنألاالإ

ولاهعاز.المعمز8،افرانهالأولفصل

النرأن!الأ!اتلثافىهفصل

الل!كلعاتا!رأن4ثثالثثفصل

الزمنىالتطورالكررالنرأنسفسر!الرابحفصل

المتنوعة.والمنلاب

الأصولالكررافر(نننسبر4اتمسثنصل

والشرو!.

الكررالقرآندَمأ!ول4السافىسثفصل
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النهحلى

اأولى1

لإطجاؤا9لمعجز!ا:لقرأنا

/--
!

!:::في!::::5:ة!

.::ط!
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المادةالرصولىمععوةألالرأة

دانما،االمعحؤمصطلحالمطهرةالسنةفىولاالكررسمالقرآنلىكردلم

علومومنهاالعلوملونتعندماالشىءكعضمتأخروثتلىالمصطلحهذاظهر

القرأنهـسن!كر.)9(الثالثالقرنوكدإكةالهجرىالئانىالعرنأواخرلىالعقائد،

"الههنة،ولفظة5(الأنعامسورةمن901الأكةلىمالؤ)مثلاالأكة،للظةالكررهمم

لىلردما)مثل6"الهرهانوللظة(.الأعرا!سور6من73لا!ةلىمالرد)مثل

r r FYIمن01الأ!ةفىلردما)مثل،"السلطانولفظةاللأصص(،سدر8من

مكلفوينهرسالتهداثهاتالرسولصدقد!لاتعلىتدلوكلهااكراههم(.سورة

.الناس!هدإكة

ومروطى8الهابز!يفتص

حاملكدعلىاللأظهرهللعالةخارقامر4!انهاالمععزةالعلماءعزف

والمعجزة.!عثلهالاتهانعنالمنكرون!عصز!حهعلى،المنكررمنتحدىعندالنهوة

،السلامعلههلاكراههمالنار)حراقكعممفالترك!ولا.أوفعلااوتركاتكون!د

اثة"ذنالموتىوك!حهاء!،مممداثةرسوللصا5م!نمنالماءكنهعوالفعل

علههموسىمدعلىتسعىحئةالعصاوانقلا-،السلامهلههعهسىمدعلى

.مالمفيهات)3والاخهاركالعرأنواللول،السلام

حتىالشروطمنميموعةتتمعقككعيالمععز8،تعر!د!لومن

لوامخرثة،ولهستمععزةومأنهاالمعيز8،هلهمصدقنذمناننستطهع

)!حازهاكعكنالشروطوهذهمعد.فهعامهانهسهأتىمماذلكنموماأو"كرامة،

38(طىفهما

.ام9هه،اهـلم1،80روطا،ابار8-ثارالترلن.)ع!زلىصاكأ1سطنى،أ،لمصلم)1(

(157)!الهدالأمطةالرط.سقطىوهـلألعهاالمع!ز)الدناعلاح!محمدطس)2،

هـ.1،8913ط،،!تاهزالايهفمار!ة.الترلن)محطز.ص!د،فهدلمبر!ف!هم)3(
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علىطدرلامحهث،تعالىاكةهوللمععز8لئظهر!كورين!ي)1(

...غهر.اظهارها

العادفىل!ذهزاللأهالةمهاوللرلد،للعالةخارثةقكهـنلنصيي)2(

تنممهها.التىملاسهليالمسههلترولمنالكائنلت

فلو،لهاثةمنتصلهقفهلئفلَنمالرسد"،مئ!صكدهلىتاتىلن)3(

معح!زة.تكهـنللاضكيها،لامنمدعلىظهر!

!طلالضالق،هط!عثلصثىاأحدالستطاءللوقتعلرمعارضثه،)ن)،(

صد!ه.علىتدللال!نهاوللامعيز8،كونها

هىمعجزتىان4المدعىكلل!نهللدعوىموافلةالمععز8تكونان)5(

لامثلا،المهل!طنتقلضرىمعصزةطيهلىظهرتثم،الموتى)صهاء

له.مععزةهلهلكون

صطقانالمعيز8كانتللوههها،لمدٌمكلهةالمعير8تكونلالن)6(

معيؤالنطقهناككونللاالمدهى،هل!اوكثيلهنط!4مثلاالم!ان

المدعى.صدقعلىلالة

ل!نا،ثهلهوليى،الرسالةمدصالثاءتال!معدالمععزةتكللن)7(

رهاص.Pلهه!منمعدهلاف!نمعثاتهم،لهلوالرسلللانههاءصصلت

الساعة.لهامزمان!هلفى،العلملىنعضزملنقمكللعيز6مكللن)8(

8ا!أخرىالعاداتوخولوت"الصحعزتهبينالمروىا

والأمور،امععز8المسعىلأمر!نلرطاهناكلى،نلأولىلا!ماح!!ات

المالولة.للعالاتخوللههاطعالتىالأخرى

والمخر!ة4المعجزة،

)1hالهعاء.وللععحزةلهاهكلاءلاالمضر

والحيل،ا*تعلى!ناءهالأن،معنىولالهاحقهلةلاالمضركة2(

حطة.ولالهاآلةلاوالمععؤ
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!جزونللامنهمالمهر8يعا،مالمنرقةلاتهانمنالناسملمة!ععز!د3(

!ها.الاتهانفىولضاعالح!استععلعن

مزماندعغتصةالمعحز8لما،لإزمانكللىالناسمهنمتالاولةالمضرت4(

النهو8.

كعانلدها،الىسه!للاالمعيز6اما!ضلما،ا!طالها!كنالممرمة5(

سحرهم،لأكطلتعصاهموسىلصحهنلرعونصنهعمنوهمح

عصاهمواعهةعنهيزهممعلنهنلموسىمتامعسعنهوكلوا

.؟(ومعيزاهها

والكرامة4المعجزة+

الصلاحاهلمنواصدكدعلىاثةظهر.،للعادةخالق!رالكرامة

مدعىكدهلىتكونلنللاسدالمعمزةأما،الرسالةطصلالكنهطتلأوىه

مالتعدى.ومقروتالرسالة

والعونةاالمعجزة"

منلهتخلهصاعامىرجل!دعلىاللةظهره،للعالةخارو!رالمعونة

منلا.شدة

4والاسلدراجللعجزة"

خد!عة،مرادهولق،فاسقكدعلىاثةظهر.،للعالةخالق!رالاستدراح

ومكرامه.له

والاهانة)المعجزة،

تكذيهادعواهمفاللا،فاسقكدعلىاثةظهر.6،للعادخالق!رالاهانة

الأزهر.ساصر)سلامهةتضاكاطلةفى(A)العل!الكر30العرينمع:طى،ال!أعا،الى(حا،11

.ام199هـا1،12،1ط،ال!ف

طس.مرحمع:مصد،الد!،/الحهـهم)2(
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8وسودككوهورلبيمشالصجزةمفاسبة

محمدوخاتعهمرالرسلالأنههاءمع!زاتاستعراضخلالمنكلاحظ

القومك!فةمنئختارالمعجزةان،اجععهنعليهموسلامهاللَةصلواتاطةههداكن

مستواهممع!لائمسا،عصرهمفىالمشهورنوعومن،الههمكُرسلىالذ!ن

فىعاشواالذكنفالأنههاءكوى)9(.الححةلتكون،الحضاصىورقههمالفكرى

كانت4مثلالصالح،الهئات.Aفىطورمعامععزاتهمتأتىصمراسهةكاثات

كهئ!لىظهرالذىوالنى.الهادكةاهلنوقى!هنوالمولدالمنشأغ!سةناقةمععزته

الرسولمعمزةكانتالقدعاء،كالمصرر!نالسصرأهلهامنالمهرة!نانتشر

امرالحقهقةلىولكنالظاهر،حهثمنفههمرعواما!نسمنلهداكتهمالمرسل

علههوعهسىللك.علىدل!موسىوعصاالمععزة،لشروطمستو!معيز

الطبازدمرللعد،الزماننلكلملفهه!رعحنسِمنمععزاتهكانتالسلام

اكطالأهيسىمعجزاتلكانت،اليونانهصرلىالأسهال!علىالمينهةوالفلسلة

يولامر.،اللةطلنالطهروخلقالموتىاحهاءمعحزاتهكانتسواء،النظر!ةلهله

لههلاسرائهل!نىافهياءننسىولا...المهدفىوصد!ثهللعادةالغالقمولدهحتى

اللَةانعمللعد،السلامعلههعاداودمنسلهمانفمهرهممنوكان،عهسىطهور

قركطكونانهةللسلةمنزمانه!للههتوغلماويهطلتخرثت!عمزاتطي

الحهوانمنطقومعرفتهم!والطيرالينتسفهرلهفكان،!المسمهات!اسهلي

...والطهروالص!مرات

لهعثتهفكانت،،الةعهدكنمحمدوالرسللأنههاءخاتمحاءئم

هل!هوتنوعت.معيزاتالهعئ!معدلهكانتثم،المعيزاتمننعدمالايرهاصات

تسردالسهر6وكش.اللمنىالمعنوىومنها،المسىالمادىلعنهاالمعيزات

علىهنانركزولكننا2(،كاااللألرسولهمسهةالمالهةالمععزاتمنلكثهر

اللرأن.وهىهالزمانمزعلىالهاثهةالضاللةالعلعطاللمنهةالمعمزة

صعساكل.)سطفىاأدلمملم)1(

هـ.220،1،)16لا!مى!رصمطة.يالمعبركولاقاعصي5مصد،لحمهد!عدللدهدى)2(
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الموفى؟هىالخالدةالكبوىالصضةكانتالهاة

مخصوصين،آكواالىكرسلونَ!محمدخاتمهم!عئ!1Jالرسلكانت

الرسلهؤلاءمنالرسولرسالةكانتاىمحددةفترةولهىمحددةقهائلالىاو

الأنهعاءخاتماما.تعالىدثةوتعههدهملهدإ!تهم،ومومومكان!زمانمحددة

الضتامية،هن!تناسبمععزةلهتكوناناننللا!د،خاتعهمهوللانه،والرسل

العالمنهاكةوحتى،الزمانمزعلىالامهارخالدةالاعباز!اهطمعحزةاى

كان)كما!الرسولوفاة!عد)عماز.كتوقفلمالقرأنانهناهـعنىالأرضى.

.الزمانطولعلىكستمرولثهله(،والرسللأنههاءمعكصث

المعجز6هنهكانتهالأخرىمعدحعهةوتحضرترفىلىالهشردةكانتولا

اختلاهـعلىللناسومعحز8ولوالتحضر،الرلىلهنامواكهة)العرأن(الغالعة

تحضرهم.ودر!اتتر!ههمسشو!ات

سواء،وجلهاواضماهذا!عدالقرأنىيلأعجاز!وانيفى!حثوالدى

تضصلو،السهاسىالمانبتضصيوهالتشركلعىالعانمههتضصمحوثهكانت

المانياو،الدرلىالحانبيو،الاحتماعىالجانيتغصيو،الاقتصادىالجانب

...،لخ.،الكونىالجانيلو،الفههىالعانباو،التركوىالعانيلو،النلسى

كونهالىفهالاضافةالو!و.،متعدلةمععز8الكد3العرأنحومن!ههلا

)يىل!نه،سهحانهاللةعنالرسالةمهئغوانه!مممدرسالةصدقأثهتتمععز6

المها6ودستور،ولأحكامالتشر!عومصدرولرشادالهطمةمنهعالقرأن(

.والنظام

فيهالعلمكوثردالأعبؤ

لهدر8لاظهار،معارضتهعنالخلقععزاثهاتهوالكر3العرأناعجاز

و!مهنا!.محمدرسولهعلىالعرأنينزلىالذىوتعالىسهمانهاثةوهوالمعمز

النهىمعحز8الكر3اللرأنهـسكون،النىلدعوىالمعارضونعلىالمدةتقوم

)1(.والسلام8المملاعلههرسالتهوصدقى،نهوتهصمةعلىتدلالتىالكهرى

.م158791رو،المنارلارلمالقلمثار.لنملسررفىولامحطرادبر((مصوالع!دعدأطه!از،1)
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الهشرتعجهزهولهسالثرآن،ه)عجازمنألمعصوداعلىالتثهدهـسعب

معلومنلكف!ن،يلقرآنكعثليلاتهانعن!عجزهمتعرسفهمفىالتععهز.لنات

جاءالذىالرسولوان،حقالكتابهذااناظهارهوالفرضلانما،عاقلكللدى

عنها،الهشر!عجزالتىالكرامالأنهياءمعجزاتسائروهكنا،صاد!رسولول

منكوحىهوانماولحاءواماأنداثهات،صدمهم)ظهارالامنهاالعرضلهس

رسلهكصدقالناسألىسهحانهاللةمن!راهينائافالمعيزات...العلهمالحكهم

وانههائه)1(.

جميععندواحداموقعاتقعلاالقرآنيةالمعجزةاننعلمأنيجبكما

منكانإذاوأنه،تفكيرهممستوياتوتباين،مداركهملاختلافوذلكالبشر،

لاالناسمنكثيراف!نوجهها،فىنظرةياولمنهاالحقلهينكشفمنالناس

ولهذا،يطولوقديقصرقدزمنكعدالاالكلماتتلكمنالحقمواقعالىيهتدى

ولَأ،القرآنيةالمعجزةلىللناظرينالوقتيفسحأنالقديرالعلىحكمةمنكان

إلى،المعجزةتلكلمواجهةالفرصةلهمتتاححتىالدنيا،هذهفىيالعذاب!أخذهم

الدنيا)2(.هذهفىحياتهمأياممنيومآخر

الاسلامىمعكرساحةفىالقرثناعج!ز

الاسلامى،النكرمنكههر8مساحةالعرأنىالاععازلضهةصمملت

ولعدالحاضر.هصرناحتيتشفلهتزالولاالعصورمرعلىهوالانسانى

رأىمنهملكلوكان،الكلامداصحابLLوالفلاالعلماءمنكثهرتدلرسها

مذاهههماختلافعلى،المسلعهنعلعاءيهضاللراستهاوتصدىنطر،وسههة

لىوتعععوا،والمصنلاتوالكشوالرساثلالهموثعشراتلهاوهردوا،ويخملهم

الاعجازكنْهتمدكدالىكصلونلعلهم،شاملةموضعهةدراسةاللأرأندراسة

...وو!وهه)3(

.ام869،!2،المكرمةمصكةلعارودىعكط.القرلنعلوملىلثلا1طى،أسدلصلالى)1،

(Y)79،،لمناهزلرسلفكرمار.لانشمرلاتلاصطز!الكرولأعد!ى , 1iام.

كممر،المطرلىمار.الهعرىهارسالتردحىلنرأىلاعإزضهوم1ص!،أصدلب!ر،ى89أا)3،
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دراسةألىعلماؤهماتطولمانا،اللرأناعيازلىالمسلعونتكلملماذاولكن

الدراسا-منالضصهبالمقلهنالىمنهمنلرلضصصصتى،الموضوعهذا

لالهحوث!

شالناسدخلحين4كقولهالسؤالهذاعنالعمرىاصدالدكتور!جهب

ممنرغيرهموالرومالفرسمناناسالطخلهنكهنمنوكانالواجا،اللةد!ن

منكفيرهاالعر!يةالأمةثقافةامتزاجالىنلكلدى...الملتومةالأمصارلىكانوا

الشعو!طنمنوتشكهكطعنلمركة!تعرضالاسلامأخلحهنئذ...الأمم

الكتابنلكالىالطاعنينهَمْ!عهانطههعهاوكان.القدةالدكاناتواصماللأ

!نَغضواينواحموا،داد!انهملولهممنوالال،العر!هةالنهضةتلكلحدثالدى

علهههـسحكمون،سانهه!لمولنالملحدونساحئمومن...الدمنهلامععزة

منأثا!وهكعالاسلامىالمووشمن...!نظمولسادواللحن!لتناقض

الثعافهةالتهاراتوملتقىالإسلامهةالدولةعاصعة-كفدلد!ضاصة،لحكوك

واختلقص،هـسدرسون!هحثهـنالمسلعونلاخذ...أنن!العر!ساللكرعلىالواقدة

وهد...وثوهاأوومهااللرأنىل!ععازمرىمنهمكل،وتضاهـهتأرات

كنهمعرفةوثانههما،العطفمالقرأنعنالملاعلولهعااحافزاننلكالىحفزهم

و!وهه)9(.وا!رزوضصلئصهوسعاتهالقرأنىالاععازهنا

!ظهر،الك!سمالقرأنلىل!هيازملهدسه!نسدهصركلفىك

نتعرهـاناردنالانا.!محمدالرسولمععزةصلقعلى!لهدلل!للناس

للنتعرف،ال!رأنىالاعجازو!جوهلىومحدثههملهداماهمالاسلامعلعاءoliأرعلى

ماطى4على

هـ(:)931-388.الخطالى

،الأخرىوكد!عضهاولند،العضهةهلهلىالسا!لهنأداءالضطاسنا!ش

ومكل،!عثلهالاتهانالناسهلىامتناعهلىالمتمثلةالعرأنلمعيز8تثطهمكل

!هاه!التى)وهىمالصئزلَةالاهيازلكرةد!ضولكنه.العرأنلاتلىالاععاز

.jطمرحمعلعمرى:)1(
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على،اللرأنمعارضةهنالناسهعةصر!اثةكوهى،"النظم،المعذزلةكههر

دلك(.هنلهمصرهـاللههوالعفقلكن،معارضتهعلىمعدرتهممنالرغم

واللاحلة،الساللةالمهملتهنملاخهلرللرأنىلاهعازالضطاسمدلعدكللل!

مندلكسعلكه!ا،ثعوملاالدرأن*فةعلىهؤلفهكعا-للكلى!لمكولم

وجوهمنبداوهام!د*!هي!اءلكنه،الكرسمالعرأنلىلاهياز!موه!م

.النفوسفىوالنأثهروالعليماليدانمنصلالدىوهوالاععاز

:هـ(386-692)الرفانى،

القرآن!هاكضتصالتىيلأعياز!حوهفىنظرهوحهةالرمانىهرض

وتلاؤمواستعارةوتمفمههها!عازمنالعرأنهةالهلاغةلهىوصصرهاالكر*،

فىتكلمكنلك،مهان!مسنومهالفةوقضعمنوتصوكدوتعانسوفولصل

الصادقةملاخهار،مثلهمن!سورةلو!عثلهثرالنالنالسلكد"اللرأنتحدى

للستلهلهة.لأمورهن

:هـ(304)الباقلانى+

نىاللرأنىالاععازحلدوثدالعرأن،اععاز5المثمههرالمؤلفصاصيهو

وموه4ثلانة

والنطم.،،الرسولوسهة،المفهماتعنلاخهار

تتسممتكاملة!عوهعشرةالىالعرأنىالنظم!ملالهاملانىلر!عولعد

وتكاملها.العزئهاتترا!طعلىونللمعا،والععق!الدثة

:هـ(41)5الجبارعبدالقاضىا،

عشرالسالسىاللصللىالإعجازلىراكه-اللأاضىاليهار-عهداوضح

لمدرجةالىالمعنىوحسناللفظبزالةلىصمصروانه،،االمغنىكتا!همن

اللصماء.لصاحةأوالهلفاء!لاغةتهلفها
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:هـ(174)نىجالجرا"

دقهقا،تناولاالقرآنفىالاعجازوجوهامرازتناولواالذسالعلعاءمنكان

فىركزلكنه5،الشافية)الرسالةوكتاولالاعجاز،"دلائلكتاولفىواضحوهذا

للأعجازالوحهدالمشيقالوجهوجعلها،"النظمخاصهةعلىللموضوع!مثه

القرآنى.

:هـ(445-)694عياضالقاضى-

!،المصطفىحدوقكتعر!دالشفا5الشهيركتامهعهاضالقاضىلد

التاليفحسن4أركعةلىيوحههوحصر،القرآناععازعنلصلالههوعقد

الانهاء،السا!عة!المفهماتلاخهار،العههبالنطم،الضارقةوالهلاغةواللصاحة

منهاالقرأنلاعجازاخرىاضاهـاوجهاكتاولمنأخرموكلولى.القادهة!الأخهار

النلسىتأثير.،مثلهعنأكات!ثلاثولوكأتواأنالفصاحةداهلللهلفاءتحذكه

كثؤمن!ضلَقاندونالزمانمرعلىو!قائه،ومتد!ر!هوسامعههقارئمطلى

الرد.

:هـ(626)السكاكى+

الفولالىومال،،العلومملناح5كنالألىالموضوعالسكاكى!مت

الكلاموممارسةالهلاغةخدمةوطولكاللوقالآطركلاالإععازوثعلكالنظم

الهليغ.

:هـ(654)المصرىالأصبعأبىابن+

الرأهذافىتهعهوقد،الكرهمنلل!ر2الههانىالاعجاز%صهعPاساينكد

منكل!خرجولم."الطراز،كتابصاحبهـ(972-)962الهمنىالعلوى

94A)الأصفهانىالدكنشعس V__)45والزركشى(V 49 - V)ولقالعماهـ

...العلعاهمناسلافهم
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:هـ(0271-21)17اطوسىالعلامة،

،الأعلاممنسهعهمنلأرا+المعانى،روحتفسيؤلىاموسىعرض

منه،سورة6مصرحتى،واكعاضهكجملتهمعجزالقرآنانموجز.راياوارتضى

ودتيق،العقلللأضميةوموالقته،كالفيبلاخهار.وكلاغتهنظمهالى!النظرمعجز

الغيب.عنكالاخهار،الهعض!ستتروقدهلةلىكلهاتستتروقد،المعنى

:الهجرى(عشرالرابع)القرنالرافعىصادقهصطالى+

فىعديدةمسانلالنهوية،والهلاغةالقرآنه)عجازكتاكهفىالرالعى!شرح

لفظمنكئهمالذىمالمعنىمعجزةالقرزأالىهـسخلص،نىالقرآيلاعحهاز

تهلغلاامرفهو،الممكنغيرعنكالعجزالإمكانينلىحيناطلاقهعلىالاععاز

كغمره6مرهولانما،وجهةولامأدىَفىلكالىوليسمهلنا،الانسانيةالقطرةمنه

لهكانعنهاو!نلرد،الوضعوهيئ!،الصفة)عجازفىلهشاركهاالإلهيةالأثارمن

الأنظنهوماكلهاهالموادتلكذوبمن)فراغاملرغةكأنهااطتظمنمادة

الكتبسائردونتاريخهلىمعجزفالقرتن...كلهللعالمالروحهةالصورة

حقائقه.فىكذلكومعجز،النفسى6در.فىومعجز

4الهجرى(عشرالرابع)ال!رنجوهرىطنطاوى"

الهجرىعشرالراكعالقرنمنالأولالنصفلىجوهرىطنطاوىاشتهر

والعلوم)القرآنمكتابوكذلك،(الكريمالقرزتالسمرلى)الجواهرمتلسهر.

هدفهنوضبحعلىساعدتمؤلفاتكعدةالجواهرلنلسيرمفدولعد.العصر!ة(

:المؤلفاتهذ.ومن،الكريمالثرآنلىالكونيةللا!اتالعلميةالجوانباكرازفى

منوغيرهاالمؤللاتهذهكانتوكد.العالموجعال،المرصعالتاج،ألعلومجواهر

يهتمللقرآنكاملتلسيرلوضع)رهاصات،جوهرىطنطاوىالعلامةكتاكات

الكريمالقرللى)ن:فيهويلأول5االجواهر،المسمىالثلسيرهو،الحوانبمهذه

علمآياتتزيدلاحينعلى،أكة!وسهعمائخمسينعلى!ز*ماالعلوم2كاتمن

عقلفىيجوزلهل...:الصددهذ!لىويلأول.أ!ةخعسينعلىالصررسحةاللله
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!3جداكثيرةآكاتهعلماو!جهلون،!لطةعل!أكاتهفىالمسلمون!رعانشرعاو

ويدلل...الأمةلترثىالكائناتعلملىالأننحنللنهرعالفقهلىسرعوا11اءناان

لدىالعلمىالتفكيرستنميةالعرأناهتعاممدىعلىكلامهلىجوهرى

لعشوو،الخلقوعجاثبالعلومغرائبالجواهرتفسهرلىأثمتوثد.المسلمهن

الميوانفىالهيناتتOnمعانىح!ائقعلىالو!و!الىوالمسلماتالمسلمهن

.والسماواتللارضوالنهات

:الهجرى(عشرالرابع)القرنهبدههحمد"

منوهو،الترحي،"رسالةكتابلههعهدهمممدالشيالمصلحالامامهو

ا"نهاللةعندمنمععزاللأرأنانهـرى،القرأنلىالاعمازأوحهي!!رازالمهتعهن

دونالهشرسةالقوىولتعلصرالفهب،عنصضهرولأنهامى،نهىعنصدر

لىالحدهفةمالعلومالعولفىاسرالهالعلعاهمعضعلههاخذوهد...مكانته

.ْالأكامهلالطهركأكةاللرأنأكاتكعضنالسيره

هـ(:Irv"-1)265الكواكصالرحمنعبد+

وهو.الاستهداد،"طهائعكتابله،سورىوالهبواحتماعىسهاسىمصلح

مسالةان4الكواكمىطول.العلعى)عياز.خصوصا،نالقر2طععازالمهتع!نمن

اقتصرواالذكن،المعتهدكنغهرالعلعاهحعهاكولهاين!ستطعلمنالعر2اعماز

الرومانعناخهارهاو،!هلاغتهفصاحتهفىاعبازهانمنالسبلدقالهماعلى

الرأىومر!ةالتطعهقعنانللعلعاءيطلقولو...سهعلهونغلههمكعدمن

لوفالعرآنأكاتمنلو!فىلريواوالفرافاتْ،التاهـوللأهلاطلقكعاوالتالهد

علىتهرهنوالصثانالزمانمعتتمددأكة!ومكلفههولر!واالاععاز،منالأكات

أسورة5(1)9مسكتام!لى%!ا!سولارطي)ولافعالى!وله!صدقاعياز.

كثيرةوطهائعحقائقلأخهرةالعرونهلهفىكشفالعلمانللكومث!(.الأنعام

عندلتكونلامستورةكعتوماالقرأن،لىكثثرهاالتلم!يوالتصرسحورد

......سوا.الفهبكعلملا،العالمهنربكلامكأنهشاهدةللعرأنمعجؤظهورها
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الهجرى(:عشرالخامس)المرنالشعراوىهلأولىهحمد"

التلفز!ونعةوحلعاته،العرمهةوالهلادمصرفىالصهتنائعفاخملعالم

كلها(ككنلم)انْوأغلههاتهاعا،كتههوتظهر!هصر،السهعملءللاناعهة

امعمؤكتابله.الكركمللقرأن(خواطره)يوتفسهرهحلللتمنمأخود

فىكعصراليوملضهارمؤسسةوطهعنه،مراتلعدةوطهعمعرو!وهو.العرأن،

اختلاهـهلىلإععازيوحهطمرازالمهتعمنمن-لعلهلىاثةمسح-وهولعزاء.

واضحةالعلعى،"الاعيازنسمههلن!كنمايو،العلمهةالنزعةوتهلولوانها،

الخمس،المفههاتوأ!ة،الانسانخلقأماتولعل.!كونهةالأ،تعندوقلاتهلى

خواطر.لىمنهثكهةللتاتقنل،لارفىعلومأكاتومكونهالللل!وأملت

فصهمةلفةلىههاراتهكصوغينيلاستل!طوتهى.القرأنحوليلأ!لنهة

لىالأحهانمعضلىكساقىلاثاعىتفسهر.ولكنالكث!ر8،لماسفهلىنعهلما

كانولو.مالوفةعر!هةتكونكىوتحوور!تهد!ليالطامعونكتناثلهاعامهةلهية

كعااسلوبانصعدىمعانههىلإالتعههرىالصقل!ولىالدىهولأستلا

همالتفسهر،هذامنالمتولهةالمضتارأتمنشرطوممنالذسولفنهومرلهشق

اشهاءعنحدهثهضمناحهاناالش!مها!فر!تىلا!اطتمحؤلوناللون

للمراد،اللةيولقهمنوفيهم،عركيةلغةالىالعاميةاللهحةكلعاتمعضوكنلك

كردلمماللشهخصشياذالضطور80مصدروهنااللماق،شجهومنولههم

)9(.مثلهطعلاماالضطأمنكانورسا،هلهههـصمسث،طولهك

خصوصا،العرأن)عيازمساكلدىوالتصانهدإلإيفكثروهدهط

فيعانوردهاالتىكلامثلةلاننالهه.والطههةوالكونهةوالطههعهةالعلمهةاليواني

معضوالتعركدلاشار8سه!علىالأمثلةهنهثسوقىلانعاح!3ند!دلاطى

المصهي)الصكلهنالىثسهملتىلاسماء

)1(sمىAالصنة!تالمرصة.اصلاطتطلافىلعالهـ)37،لثر!.!صارحمطمصد،لم

.91هه،روا.متامز
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)التلسعراحمدحنفى،(الكائناتسنن)دررسصدقىتولهقمحمد

محمد5(الكائناتوصدلىالقرلن)معجؤالفرآن(فىالكونيةدلأ!اتالعدمى

الأسرار)كشفالاسكندرانىاحعدفيمحعد،(الأفقفىاللةآيات)العدوىاحعد

والنعاتاتوالحهواناتوالأرضيةالسعاو!ة!الأجرامكتعلقلهماالعرق!ةالنورانية

والخواصوالمعادنالنهاتلىالركانهةالأسرار)تههان،(المعدنيةوالجواهر

فكرى!اشااللةعهد،(الحيواناتحعائقكهانلىالههنات)الهراههنالحيوانهة(

!نهوع)العرأن،الشرع!ة(النصوصفىكالواردالههئةمهاحث!عض)مقارنة

اللؤلؤمسالةلىالثرآن)اعجازالملهارىاحمدبنععر،والعرنان(العلوم

آياتفىلماالأنسانعةالعقول)تنهعهالمطيعىكخيتمحمدالشيخ،(والمرجان

(،القرآن)سراثركاشامختاراحمدالمازى،(والعمرانيةالكونهةالعلوممنالقرك

الأور!يةالتعاليمو!ينالكريمالكتابكينالتامالأساسى)الاتفاقكمراميتالسيد

وعلومالكريم)القرآنالشيخعفيلىمحعد،(الكونيةوالعلوموالفلكالطهيعةفى

الحديث(،والطب)الاسلاماسماعيلماشاالعزيزعهدالدكتور،(الجوىالفلاف

الغمراوىاحعدمحمدالدكتور،(والقرآنالفلك)علمصدقىمحعدالدكتور

)تفسهرشحاتهاللةعهدالدكتور،(الكونيةاللة)سنن،(العلمعصرفى)الإسلام

محمدالدكتور،(والكون)اللةالفندىالد!نثم!محمدالدكتور،الكونهة(الأيات

)ايارضالراجصالغنىعهدالدكتور،(والأرضالسماوات)قصةحسنيوسف

)دراسة!وكاىمورشىالدكتور،(الاسلامىالفكرمنظورفىوالشمس

عمدعلى،3(الإنساناصل)ما،المعارهـالمديثة(ضوهفىالمقدسةالكتب

سعودالرازقعهداللةعبدالدكتور،(والأرضالسماواتملكوت)فىالعظيم

،العَرآن(فىالطمىالاعجازمن...)العسل،ااياسنان(والعناية...السواك)

رسالتهفىخشهةالدينصلاح،(يتحدى)الاسلامخانالدينوحيدالعلامة

نىاكراهحممحمدمحمد،المرآن(اعجاز)فكرهالحمصىنعمم،(والالمان)العلم

)اللةنوفلالرزاقعهدالأستاذ،(الأرضطهقاتعلمفىالقرلآ)إعجازرسالته

)معجزة،(الحديثوالعلم)القرآن،(الحديثوالعلم)الاسلام،(الحديثوالعلم
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محمد،نى(القرآالاعجازمن)وجوهالدكاغمصطلى،القرؤ(لىوالترقيمالأرقام

)معجزةعلوانتوفيقالدكتور،(الهيئةوتلوثالكريم)القرؤالفقىالقادرعهد

)نحلالهنعىعلىمحمدالدكتور،الساقور(دوألىمرضمنالوقاكةلىالقراك

فىالكونيةالأيات)تفسيرعشرىالسهدالمنعمعمد(،والطبالقرَلىسينالعسل

الاسلاممنظورمن،كالأنثىالذكرولهس)5الخشتعثمانمحمد،(القرآن

العلمىمالاعجاز)الكونالنهىحسبمنصورالدكتور،الحدكثة(صالعلوم

الضوءسرعةفىالقرآنعة)المعجؤ،الحدكث(والعلمالكر3)الترؤ(للقرآن

خضرالرحعن-عهدالعليمعهدالدكتور،والقرلى(العلمكين)الزمان،والنسمعة(

فىالكونيةللدراساتالا!مانىالمدخلإ،(والقرآنالعلم!ينالجغرافية)الظواهر

(،والعلمالقرآن!ينوالحياة)الماء،(القرانلىالكونىالنظام)هندسة،(القران

لاعجازهوالأنفساماقلىالقر،)هدإكةشررهف)!راههممممدالدكتور

،(الحديثةوالعلومنالقرآكينوالسلوى)المنغنيمالسهدكارمالدكتور،(العلمى

)دليللىعزالدينمحعدتوليقالعنكهوت(،)عجائبالجراد(،مع)رحلة

حديث)فىامامالسعهدمحمدالدكتور،الحدليثة(والعلومالقرآن!ينالأنفس

،(الإنسانخلقفىوالاعجاز)القرؤتوفيقطاهرالدكتور،الأشجار(عنالاسلام

عهدالدكتور،(النملسورةلىوالاععاز)المعجؤطهمازمحعودالحمهدعمد

الطبسينالانسان)خلقالهارمصدالدكتور،(الخالق)توحيديلزنداشالمجهد

رءوف(،الأرحام)دورةألفنزسر(،)تحررسمواللقه(،الطبمين)الخمر،والقرؤ(

محعدالحميدعمدالدكتور،كالقرز(ملسراالقرآنلىاياعجمى)العلمسعدةاكو

إسلاممة)عهادا!،الطهية(والمعارفالقرلمةالحقائ!ك!ن)الانسانالعزيزعهد

الكونكينالنظام)خاصيةالوهابعمداحمدمهندسلواه،طص(منظورمن

هذا...(الكتاباعجازرحاب)فىصهرىمحعداحعدالدكتور،والقرلى(

المجالهذامنشتىجوانبفىفذهمواالعلوممناللةالهعهمرجالالى!الاضافة

الحصر:لاالمثالسهيلعلىمنهمنذكر،الخصب
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عفيلىالدكتور،كاملالحلهمعمدالدكتورمنتصر،الحلهمعمدالدكتور

عهدالدكتور،امراهيمشوثىاحعدالدكتور،المرسىعلىالدكتور،عليلىمحمود

،العالعهدمحمدالدكتورالعزيز،عمدكمالمحمدالدكتور،حلعىالحانظ

احمدمحمدالدكتور،اللهجابدوزىمممدإددكتورطيرةاللتاحعمدالدكتور

الدكتور،العللحسنينأحعدالدكتور،قوشتىشحاته)!راههمالدكنور،ضرغام

زينالدكتور،نجمسالمالدكتهـر،دهينةالكريمعهدالدكتور،صالحالمحسنعمد

و!مموف-...أرناذوطالسيدمحمد.،)!راهيماسعاعيلمحعد،الشعراوىالعايدين

المدنيةالعلومعلعاءكستمروسو!،الزمانمرعلىالعرآنعطاءيستمو

الاعجازجوانبمختلفعنالكشددى،التقنيةوألهدوثالكونهةوالتخصصات

رسولللرلمصداقاالكريمإلقرأنالخالدةالاسلاممعدزةالمجيد،اللةكتابلى

!شركهم4الالهىللوعدوتنليذا،القهامة،يومالىامتىولىلنالخير15!الكة

..(الحقأنهلهم!ههنحتىانمسهمولىامادلىأكاتنا
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والتطورةالكيثا:العرأة!مبال!

الأولالهيرىالقرنخلولناكوضح،الأصلهةالعلعهةالمصال!ريستقراهان

والتىالقرآنطععازتتصلالتىالعرأثهةاللراساتمنتعرساالثانىومعظم

)1(لسههمنالانلكما...ووموههلاعيازهنامواطنعنالكشدتستهلد

هما4

العضاماهذهمثللىالنظرالرسالةكدءلىالمسلمالعقلكستهولم)1(

عماوالدضىالعلصمسمواهالارملاعونلك،الدعهقةوالمساثلالعمهعة

التى!الرسولمعيز6العرأنمأنالا!انلهكفههموقتئذ،علهههم

!ها.اثةأطه

ولنا،آكاتههـسعدسونالعرأنمعامكلهيهونوالتاكعونالصحامةكان)2(

فىولوالضلاهـوالعالحللمعالاتكلمواانلأففسهمكسعموالم

حتى،الأياتهذهتفسيرمنيتحرجونكانوافلقد،القرآنآياتشرحا1

.......بالراىالقرآنفىيقولمنعدادفىانفسهميجدوالاا

الدولةلىالزمنمنوردحالراشد!نالضللاهعصرثمالنهو8عصروسعد

تأخذوالهونانهةالفارسهةالثقافاتهـسدلتصفاسا،العرسهةالسلهلةفَقتً،الأمو!ة

)2(.المسلمونفتحهاالتى!طاريهناء4كدىعلىلاسلامىالمعتعع!ىطرغها

المصرةكانتحهن،الهحرىالثانىالقرن!اخرفىنشلتكدالفكرةولعل

وفلاسفةوادماءولفور!نومحثثهنفعهاءمن،المختلفةالفكر!ةكالتهاراتتموج

والسْعنهةوالمانوسةكالثنوسةلاسلامعنخارحةملاهبالىودعاة،متكلمهن

صاكل.!رحمع:حمعال،أحمدأ،لم!عمرى)1(

:مرعطس.مصطنى،!،لمسلم21(

مرعسايق.:مصطنىادلمأملم()3
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!طولاطهوره!عدالكلامهلمثطورولف.(طة؟رالرر-الطمثهةوال!مي

العرأنليلتكلعرث!شمع،الدشهةوفهرلدشهةالعلم!هكله!مصلهمهها،

حرصهملل!هلى!أمهلزهموثندمهم،ملد"محوررمعلي!موثهم،موهمع

لىثملفلتالص!لثطرفةالطمعولممهةموليهةثم،لحثهومهماورلعةكط!هلى

.16W-loMالعر!ي!ىيلأسلت!قصدلصةاللأه!كد!لنفومى

يلأهيلزلىالكلام!ىالريعو!لليالثدثلعونثهلهةكلللفصمممن!مطير

لطهر!مرورانكلن!ان،منهموشمعصةلىللأمدىهلىطكلماللرأتلأ

للبلكيمن!لقسمردقلمتللىمثالاوكلنفلدية،هكد!مهرمنهى(؟3.)

لعلمدماتعلهلماوهدملصور8كهسهطا!كلامهلىهمدطه،كلهم

نفسه،لترأتلممهالثىفهرممدتمىللامعمه.ونتهلهالكعمض+(

عالكللفستمنمهطىملهوهدطم!ا.التصيرو!يطلأكل

ال!ونهلالىمهه!وثدل!ه.للرثلىهـ()8*للمىهصمهتحصن

رر-لقمن!ممموالأسدهكوهىلهعد!لثالثدتمندى!معةككندمهلارة

العرأن.،صيرفنفىلهلافةلىمسنفلةمحها

.هد!انيمصر!لناللمهىلعصرمح!فضلهم!،لعمس!قهه

قىثممم!التىالعمةالدكثالع!كةاسهلاالصصىا،1ثعمم*سط!سع

دانعدوا،دلسدعون!هددمددىرلنثلد!عةسالقضىفىمعدلعصوهدا

للطمه!كت!هل!لدهـ(،.)3له!لانىطهرو!دلالانعا+،لهضممديى

ط!.مر-،سططأذملم19(

(T)مرعطكل.اصرسأل!ده،1الحعؤ

مدسمزطهوركلا.المعتزلةدرقة!ر-لهعرى،هالى0.مكعدفىطهرتعمعةهم)3(

ملاطهوروسدعلمهة.ضالممضةللاسلاآلأصرالدطلت!رلمنلاتلللكرشلطهورهقةفل

مرلحالمىمعرلةلوأمنلثر&.عنالملاشنالأطءعماعةلمللنونكماعةصرلاثد

.ام089صتلرطاكل!سر(!رفي)ععازال!زلصص-لأص!لاكامى

للر-.شى.لي)لصعى)،،
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.الترآناعمازفكر8تعاكسعهدهلىهامتالتىالحركةعلىرئأالعرأن()اعحاز

الملللى)اللصلالمعرو!كتا!هلالفالمتكلملأندلسىحزماكنيهضاوظهر

الذىالعرحانىاللأالرعهدا!مانذكرانكفوتناولا.العرأناعمازلىوالنَمل(

.الاععاز()دلاثلكتاول!د

الأصفهانىالراغبمنكل!ظههـرلشر!الهمرىالسالسالعرنوحاء

منوكانهـ(.)542النرناطىهطهةوا!نهـ()538والزمضشرىهـ()205

النزالىمنهم،العرأناوعهومفنواالاعمازمسالةفىكاضواربلىالمفسرسنغهر

هـ(.544)عهاضوالعاضىهـ(05)5

اشهرمنوكان،السامعالعرنلىهـ()606الرازىألالهنفضرظهرثم

وقد.الملسرسنغيرمنالعرأن)عيازعنوالمتمدئينمل،فههالمفسرساعلام

والههضاوىالعرأن(لأحكام)العامعصاصبهـ(671)الترطىثرنهفىلحقه

هـ()728تهعهةاسن!حاهالعرونتوالتثم.التنزول()فوارصاصبهـ()685

الزركشىاللهن!سدرهـ()،يحاكثهروا!نهـ()751اليو!ةقهموامن

صاكوهـ(119)السهوطىاللهنوملالهـ(8لأV)والفهريدا!ادىهـ()497

هـ(.0127)وسىواطهـ(0125)والمثمبىكانىهـ()829مسعود

واضحةكقوةالعلعهةالنزعةظهرلقدالهجرىعشر5الراالقرلمنلىاما

الاعجازاومهكعانفىاحهانا(المسلمهن)وغهرالمسلمهنالعلعاءنشاطوازداد

العلوملفةهىوالمعاصرالحد!ثألزمنلفةلأننظرا5الكر!لعرأنلىالعلعى

كمحثالذىالطصالالحادهوالهومالالدادلضحىحهثوالمكتشلات!المضترعات

..إ!الكونعلىكهيعنحكهمخالقوثدرةالخلقلفكرةكهدائلعلعهةنظر!اتعن

تلاسهرهمضعئواالذ!نالهعرىعشرالرايعالقونرحالمنوكان

:للقرآنالعلعىلاعحازفى،اخرىأحهاناومفصلةاحهانا،قصهرة،اشارات

الدكتور،كالمنار(المعروفتلسعر.)فىرضار!ثمهدومممدعهدهمسمدالامام

(5القرآنظلال)لى!طبسهد(،الواضحالتفسير)فىحجازمحمودمحمد

الجواهر(.)فىعوهرىطنطاوى
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لىننرفهرزالأننعهشهوالذىالهمرىالضامسالعرنلىاما

المثالسيهلعلىمنهمالتلسهركسَمؤئلىاوالمنسر!منالمحالهنا

)صاحبحوىسعهد،الضواطر()صاحبالشعراوىمتولىمممدالمصر:لا

)صاحبالعزائمأمو،اللرأن،()تفههم)صاصبىالمودؤالأعلىاكو،الأسالس(

.(،نالقرآأسرار

!عضهملا!دعكتهوا،الملسررسنطاثلةمنلهسواممنغهورشأالأ

ومهمهانسههلصسعههممنالمرامهـملوغالعصدمهانلىأخرونماخلق

الفوهاكتبِدىمجهوداتهمكانتسواء،الكونهةالقرأنآماتفىالعلعىالاعجاز

اعئ!وها.ممواوكتهوهامقالاتاو

ظهوركعللالذىهونلك،الكتابمنالموهعهنالىاثهاتهكضلارا!وهنا

و!عرضه،!العرأنالوارل!الكونهةالأكاتمعالعةلىالصدشةالعلعهةالنزعة

النزعةهلهئرحعفهو،الههانى()؟(العرأن)اعيازكتاوللىضر!حفنىالدكتور

مأورما،الاتص!احدثهالذىالعنهدالفعلردالىالمد!ثالعصرفىالشههر8

منالعلماءمهرماوكنلك،الأرر!هةمالنقافةملاسلامهةالعر!ةالثقافةوامتزاج

يلأسلامىتراثهمالى!رععواكالعلعاءهؤلاهفماولحدش!،ومضترعاتعلوم

كظهرنلكطعلوالمهموخضوا)نا،العلومهلهاصولمنهمستنهطهن4العرس

الىهناكؤدىوهدهغهرهممهلالمسلعيناع!نلىللزمنمساكرغمرالعرأن

00011المدكئضالمدنهةزخرفمهرهمانالسقلو-فى8العقهدتزعزع

العلعىالاعدازحركةاشتدادلىالأهماوالأساسىالسعبلاهوريههلىهذ!

حدهثاالمركةهذهازدهارأننرىلكننا،المدثالعصرلىالكركمللعرآن

6سف!نا،والكونهةالعلعهةالميالاتكافةلىالكشوهـوالهحو:كثرةمرحعه

والعلومالحد!ثةلالكشو!)نن!هذاهكلالىالاشارةوجدالقرأناَكاتالىالعالِم

امرازنحوا!هرالدافعكانتالتكنولوحهةوالثورةالعلمهةوالهحوثالعصركة

كمصر،الاسلاصةللحمرنالأعلىاهلى.و!لنطكلالنططكن-الهانىالعران)عحازضرفإحقى،()1
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القدإمىللفسوونعندهالد!لعهالسلالنا،!املاءمسلثللمحوفمي

كانتوهدرمعار!علوممنلهممتلما!مدرهماحسعيهاليوهالووصعتوا

لممهة.وللعلر!ملعلوموكنلااولللطة

ثىادعرأمبال!41.هـهو

احثوى!دىاثهكنال!،هعانههننلأضىلالد!اثهكثلأ*الكر3!عيأ

الكمئمدثوثىحنوزالسر!اليمنزلهلهبملدى!لأكطيواللضهاللنهاعلوم

ولا:محن!مالاالكر*العرلىلىلاصعرلهيعهلأخر.ث!أمعد!مامنها

منمدعلىلولتعامر!دطهلرهاسه!انهطهطن!طوهى!لعد!حصهها

مأسولامها،طانارلكننا،المليللهرثهةنهامةتكونكتنمسمطليهله!ومد.

العرأن،لىيلأهعدووحولهعياملزلىلعلعل!ودنعرفىكللكمعد

الفكر8نطمأتمندللتعدمةلأزمتههر!عالوالههاالعلمل!صلالتىلأ!ي

وثطررت.

وناثش،اللأرأنلاععلزلومهعضر8تلسهرهمعلعةلىالعرطمىعْذ

كتاولفىالسهوطىولكرIسهاهطر!نى"البرهاتكتا!هفىالزركشى

.ه.ثع.!مهاوثمنععصة"معنر!طرق

هىاالعرأنىيلأهيلز!موه6هصا!وثىوكل

العرم!.لساندىمعهودنطملكلللضالدالهدمعالنكلم)؟(

معرههة.لأساليليم!المخالفالعهميلأسلوم!)2(

!عثلها.،تىلنلمضلووكعكنلاالتىالبزالة)3(

وضعى.تشريعكل!زالذى،الكاملالالع!قالتشرهع)،(

.كالوصايأتعردلاالتىالمف!هاتعنلاخهار5()

مصحتها.الملأطوعالكونهةالعلوممعالتعارضعدم)6(
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ورعهد،وعدمنالكد3العرأنيضيرمامكلالولاه)7(

والعلومالاثمرعهة)العلومعلههايشتعلتالتىوالمعارفالعلوم)8(

الكونهة(.

الهمثمر.مماحلتوفاؤ.)9(

طلأعدإء.الأتهاعقلو-لىتالئره01()

كتالهفىللا!ماحمالشرح!عهاوحهاالوبوههنهالصامونىتناولثم

"التههان،)1(.

مع5وكتام!للععدى)3(+القرأنى،لاععازملهوم5كتام!!ىومالرعوع

سوه5ولخ!للقطان)،(،القرأن،علوملى"مهاحثوكتاى)،(،الحقلعادالثرأن،

6(،للصامونىأالعرأن،علومفىالتههلنوه،(لللهاغ)ْاللرأنى،الإعبازمن

مأتى4ماالىنضلصيننستطهع

والبي!نىفىالبصغيالمنوسععص3ا"؟(

لأداءو!سمنواللصاحةمالهلاغةغرلوا!ومعلىالك!3العرأننرللقد

العمةوفىالهلاغةمنالذووةلىوهمعلههمنزلالتعمهر،وسلامةالمنطقوععل

ولسطهنها،الفصاحةملوكوهموذهلوا،انههرواسمعوهفلعا،الههانمن

ئم،معكه!عرأنللاتهان!مثمدلتهلهمتحدمهلمامعاعر!نففسهمووبدوا

تقومين!ىوسهظل!اثعاالتحدىو!ص...مثلهمن!سورةنمسورمعسمر

و!زلاد.!شتدولوالانههار،الساعة

م.%iAlLa،2،601رو،الصارونىمكةالتر!.طومفىهطن1طى،محصد!!ا!وفى)1(

()Yطرر.!رحمع،عصال(أصد!،لمالعرى

(r)،طار.مرحمع،امحلىال!!ط!الكلب

.ام819هـلماi.1،طه!عصر،و!ةمكهةالترذ.علومفى!اكأ:أناع،النطان)4،

2،1طاالأردن،ك!رقاالمنارمكنط.الفرآنىالاعبازمنوحؤ:ممطفى(أالديابخ5() 4 0 eهـلم

طيق.عرجع:على(محمدأْالم!ايومنى)1(
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ومنالعلعاء،منالكثهروالهلاغىاللفوىاللأرأناععازلىتكلمولقد

388-113)الضطامىامر!هم!نمحعدسلهعلنأكو4منهمالمتعدمهنأكرز

عهدالمسنيوهـ(،304)الهاثلانى!لامنمحعدمكريهواللاضىهـ(،

عهاضلمقمى،هـ(،17)العرملنىاللالرههدهـ(،،)15)القلضى(العهار

(476-O t t.)هـ

كلامهنالكر3العرأن!هاففردالتىالكثهر6الأمورفىالضطيو!شرح

أمورمنضنرلهماكللىالمطل!المصمىالصدم4!الذكرمنهالهضصالهمثمر

مزعلىثكونماطهتمهاف!ثا...وتطمرسهةوامتماههةوكونهةوشهوتدشهة

طهوىالهطمر!ةالصهعةضوفيمن!نلوللاالهعركلاملعاالزملن.

مكانهمنتعئنهلىظلاروهواللأمأنمفهالللذلهلذاليهة.وكللكالملمضصى

تدوريخىكانتالتىالعلرضة!الأحدلثضالرللمعلفها،قامالتىهكانتهفىوثهلته

القرانهةالمعلنىلههنظعتالدىالنظمفى،*لمه!حصنالأسلامهة.اللمؤمصهط

الدرأن.ولهر!الد!لأسلوملاهذاعلى

فهعاالقرأنىطترك!يالهنلملىللصكمالرولعلىعدطة!ثموسدوهن!

وكلعا!"الزمانمزعلىفالقرأن.الهناثى()يلأهعلزالعلعاءمعض!سمهه

ولااختلا!لاالعركهي،محكمالهناء،مكريطدلثعا!حدو.،فههالنظرالناس

العلعاهمنالمتعدمونو!فوللأدنهاصته.الىمدالتهمن،لههضعدولاتلارت

التراولوسام،الواحدةالسورةداخلالتراول!امطومل!منهملالمثاخرلن

نفسها،العرأنكلعاتكراولولعامهككللعرأن-سورممنصالافسيامرالوحلة

كلمةلولىمنالعرأنخصلنعىهىدلانسعاموالهصةالتويطلن!ىلتوصلوا

كلعته)1(.أخرىالنهه

اه!،عحلطىن!كرشهالاكله،هلا!عتتهىلكيشىناك)1(

لمتاهر،س!ةلنمكهة،النتصلأمنمصداللعلاثل!3أ،تعنلاضطرلى!ام،نع

مطاح،الر،العاعلصد)شالكر3الترذفىلوريرهللروفالعلس!ن!ر،دار!ع،طون

ررر،اللدفعد)أحمد!رقةالروكى!طفىال!مث!طالنكوحات،لارح(طون4يحارلأالأهرم

91،،لقاهرلتال!فدارت W)4الآفالى!او،سرىمصدأحعد)الدمحورالكاسامحإزرط-فى

الآفايثار،الوماليمحدأصدمهندسالوءوالقرتنالكونفىالظامخاعهةام(،99،لألعاهرالعلمهة

.(IiAi"لالتاهزالعل!ط

،،
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علىالتصوسرالى!هلتركهههأننصدالكر3للقرأنالهبانىالاععازولى

والتمسهم4التشخصسهيل

اللأكلولممسوسةصورلىتضرجالنمنهةألمعانىألتوض!)1(

)23((مثثوداههاءفيعلعا.معلمنهعلواماألى:أولدملأاتعالى

صد!اتكمكهطلوالاالدسنملداأ!هاأ!ا4فعالىو!وله،(الفرمانسورةأ

"BSخرع!لههم!اثهلا!نرثاءاللااسماله!صلمىمالمنئلا&

((26،)صلماهعدكهدامللأصاولقيام!هلههصلوانكعكللعطه

.الهعر16أسور6

وصفلىتعالىاثةكلول،المعنورتالنفسهةالمالاتولتصومر)2(

رغمالكلابموطدوةالمظهركععالالنالىممدعونالذكنالفسد!ن

هـصهدالدنها8المهالىهوله!ه!مناللأاسمنأ:الفههنضطوسنهم

الأونلىسعىثولىلالا2(40)المصاملذورللههلىماهدىا"

1(50أللساد)محميلالاثهواللسلالحرررهـسل!لههالهلسد r

.العر6(8سورأ

كومالأعظمللهولالعرأنكتصو!ر،المضتلدةالمواقددىوللتناسي)3(

.......!لخ.التهامة

النمصي8الاعباذ31(

قوله4العرأن،اعحاز"!هانكتاكهفىالخطاصعنورد

!القلوبهصنهعههو...الناسعنهنص!أخر!يالعرأن)ععازلى

ولامنظوماالعرأنغهركلاماتسمعلاف!نك،النفوسفىوتأثيره

لىوالصلاوةاللنةمنالعلبالىمنهخلصالسععثرعاذامنثورا،

لأتستعشر.الههمنه!خلصماأخرىفىوالمهاتةالروعةومن،حال

مرتاعة،عادت،منهحظهاأخذتاذاحتىالصالور،لهوتنشرحهالنفوس

منهوتقضعر،اللرقالخو!وتفشَاها،والعلقألوحهيعراهاقد

مضمراتهاوكينالنلسكينوممول،ال!لوبلهوتلزعالجلود،

...فيهاالراسخةوعفاندها

ه،
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نلسلىالشان!للغتأثهرلات،هائلة!سمهةطاهةالعرأنلىاننعم

هـسوثظ،روحههـصملألومعلماعر.،لماسهسهور!رهد،!بلانهكهزههو،الانسان

انسانا!مهحالعرأنلتأثهرنتهيلأملانسانل!لاهمصهرثهو!جْلىوتلكهر.،ادركه

النلسعلملىاتعاهاتحدكثاتظهركد!ولعد...ثدطاخلقاخئقكانهثلهلا،

الأمراضوعلاجالنلسهةالصحةمتاكعةلىالدشهةالترمهة!أهمهةتنادى

...النلسهة

اس!ريض،الاصب!ؤ)3(

الكر!مللقرأنالتاهـصضالاعيازانالىوالعلعاءلمهاحثهنمنكثهرولهب

تتعلقاخهارمنفههحاءوما،الماضهةولاحطثيامهـرعن)خهارهفىبلهاكهدو

هـهر!ط،حدوثهمواثعحاضراككنولم،الرسولعهدلىحدثوماهكالمستعمل

للأععازلهعرضهـن،التار!حركةمعاللرأنلىحاءما!هنالعلعاء!عض

هكنا:،المنصهنامنلههالظاهر

القرأن.!عستعهل!علقوحه)1(

(T)الدعوة!عستعمل!علقوثه.

اللأ.حزللا!عست!هلضعلقوحه)3(

ورسوله.اثةأعدإءكعستعمل!علقوصه4()

هلىاوالينلانسامثمعتلئنأرر4تعالى!ولهففههالأولالوجهأما

)88(1هههرالهعضمعضهمكانولو!عثلهكأثونلاالعرأنَهدا!عثلكأتوا

(9()لمالطونلهلاناالدكرفزلناثحن))نا4تعالىوقوله.الاسراءاأسورة

الحجرأ.أسورة

:عداهماعلىالاسلامظهورعنالاخهارفىالاعجازففيهالثانىالوجهواما

كرهودوكد5الدمنهدىلهطهر.الح!ودمن!الهدىرسولهارسلالدىأهو
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متهلهغ،الرسولتكلهمهلىلاميازولهه،التومة(أسور8)33(1المطمركون

.(\)4للعالممن!صعةالالملدلاء!اكافةللناسالدعو6 V8الأنههاءا.أسور

(()28كعلعونلاالعاسكئرولكنوثدكراكدمهراللناسكالةألاارسلنال!أوما

سهما.سورةأ

الرسولاصدابكهنوطفةملاخوةلاخهارههتضمنالثالثالوثهواما

!دومهم4مهنلنتَمامعهعاالأر!ضلىمادودللعت،ثدومهمتإطد:،

مأالإخهارومنه.الأنفل(أسورةحكهم)63((هرمزاثهمهلهمثدَا"ولكن

السمد!دخولالاخهارومنههوللومه،لهالعائموالنكرالشر!هواللأرآن

ومنه..اعدائهم!وةشدةمعالمؤمنهن!نصرلاخهارومنه..معتعر!نالمرام

ومنهماستضلاهـالمؤمنالن،الوعدومنهمدر،لىالمشركهنهرسةعنالاخهار

....الفرسعلىالروممفلهةالاخهار

ماهاطةلعئ!علهه!هلاسشأنفىنزلمالعنهالأخهر،الهيوسا

وماةالحارينالنضركشأننزلوما،الثقفىعر!دمنالأخنسكطمأننزل

...المضونمىالمفهرةمنلولهدمشلننزل

التعمويعي8مك31)،(

حهاتهمفىالهشركصتاحهاالتىلانظمةهلىالك!3العرأناشتعل

لىالضاصةنظرتهلهوكانتالا8الحهاحوانيمنحانهاكدعولم،المعاشهة

الح!هلمناصمتكاملتشرسعفظعتهمعموعمنكنتعمحهثالمستكلتش!سعه

الإسلاملكملرضهثثععصهلهكموأثععثدملاكملكمكعلث)الهوم)كدها

الكرهماللرأنفىوالضلقىالتسمرسالبانيإن...المائدد!أسور48لهدا)3(

لالأسسا....الهضرعندمنولعساثةعندمنالقرآنكونعلىكةآوأيعالأ!ة

طوقىهنقضرجالكرالقرأنتضعنهاالتىالساصهةالتصم!سعهةيلاخلاقهةوالعواهد

...و!معولأولعلأاحاطلأاليشر

!،7
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القرآنوتضئنهاالاسلامهةالشرسةلىدرلت!تىالسامهةالمهادعاان

سيدنانهو8علىصدقودلهلالك!3،العرأنمصدرعلىساطعكرهان،الكرسم

للعالمهن.رصةليكونالخههر،اليكهملدنمنتلعاهاوانه!،محعد

كستطعلمعرضامسهوو،غهرعرضاالهلاكةثوانبفعرضالقرأن!اء

كانسواءالهشر،لمصلحةمنههضل!ضعاو!حاكههانععاعة(او)فرداحد

لأخلاي.فىلالشر!عةلىاوالعطدلىثلك

ملائعةالمععيدا!همنخالهةسهلة!ععهدةالكر!ممالعرأنماهالعع!ة،لقى

والعكلوانشراحا،نوراواللأليوارتهاحا،طعانفةالنفستعلء،الانسانهةلللطرة

وصوده،علىللهلاالعظهمالضالقأثارفىالنظرثعلتععهدةلرضا.لناهلأ

واختلفت،والباكةوالمنطقالهلدموحلةكلهاالسعاتالرسالات!علتهعهلة

اللهامة،كوموهبزاهوالمسا*المو!عدالهعثهررعلهدة،اليزئهاتلى

مالدضائل.والتحلى،الرنائلعنالندوسولزثرهالمطلقالالهىالعالللتمع!

منالكركماللرأنلىللناساثةوضعهمعامضلتمدلنالشرسعةولى

التشررسعاتمنلرر.وما،وللمؤمنهن!لرسولهسهحانهلهالولاءرامطة

الأسرة!مناءوللاعراضرللمالللدهاءصهاهلا،صالمعتمعللفردالتلصالهة

التكافلتحلقو!وانون،للحكومةوضهطاللدولةوتنظهماكهانها،على!مفاطا

شرحالىتحتاجالكرر3القرأنلىمعررةلموروغهرههل!اوكل.يلا!تعاعى

الاعجازعلىةللدلالكا!!سعضها-ولوكلها-،المالىكتاكناغهرفىوتلص!

الكر3.لللرأنالتطمرسعى

الفيبى،الاعبز)0(

وما،الكوننشل!!لاصةعناخهارهالكر3للعرأنلسىلأهعازلىطظ

منءاللىعهد!نمحعداثهرسولمهعث!ىالسلامهلههأدمخلقمظوهع

الأمورمنزمنهلى4ارسولىهنغا-ماكللكهـسثمعل.العظاملأمور

!!8،

http://kotob.has.it



والمنافقون.الههود!كهد5!ااخهارههـسشملعنها،كضر.الوحىوكان،والأحداث

وكعهارة.المستقهللىستقعأحدإثوعن،الكائناتعناخهارهأكضاهـ!شعل

الغيبلىلاعجاز،الماضىالغيبفىاعجازالكريمللقرآنالغيىفالاعمازاخرى

المستقهل.الفهبلىداعمازهـ،الحاف

الصوسيض8عجاز31)6(

اعجاز5الكرر3اللرآنلىانالى!ذههونكالموسهصالمهتمهنمننفرهناك

واسندلاحكامها،وفواعدالموسيصاصولنلاونهلىننهعتحى،موسهص،

الصوتى،نغمهعلىوحرصهموسهتاهعلىالكر3ال!رأنمحافظةعلىهؤلاء

11(0)الطنوثامالمهأوثطنون4نعالىالهكفولا!لاظ!عضحرهـفىمزكلادة

4الأحزا-(،)!لهعناسورةأ h . 1Lالأحزا-(سورةأ66(()الرسولاولطعنا.

8لالطمهادالعهيأعالم4تصالىاثةكقولأخرى!ناظمنحذهـحرفكذلك

كقولالزمانفىمتأخرهوماتقدكمالرعد(،وكذلكأسور6)9(1المتعالالكههر

"الأولى،وضعتللوالنجما،أسورة)25((لالأولىالاخر8)فلله:تعالىاللة

موسهفاها.لنفدتالأكةفىاالأخؤفمل

واضحةتظهرالتىالتصوسركة،االموسهقىحوانيلىتكلعواانهمحتى

تضتلفتصورسر!ةموسهصكوضحلأتىالقرأنىالنصولعل،للاكاتومناسهة

)22(هالهةحنةلىY(1)داضهةهيلمةليالهوالثانىالنصموسهقىعن

2((4)الضالهةالأكاملىاسللتم!اهنهئالالحرهواكلوا)23(ثطولهالانهة

سدسدةدىثم)31(صلوهالعمهمثم03()دقدوهأخدوه.الحاتة(أسورة

.االحافةسورةأ1(32)لاسلكودراهاسهعونلرهها

السور،فوامغلىجاءتالتىالحروفانضولالمتضصصهنهؤلاهوكعض

للسورء؟(.الموسهقهةللحركةرموزهى)نما

فىالموسقىالأمحباز)وحؤيعنوكرمضان!لد!محىالد-دقررلفهالوصهاهدهفىكتاليفاك1()

.م1،8291ط(الأردن-عملا)النرتانمار.الترق(

4 i
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العلى8الامح!ؤ)7(

ثهتتماضوءفىالأكةمعانىعنالكشفهوالعلعى،"التلسهركانانا

العرآناخهارهوالعلعى،)الاععازل!ن،الكونهةالعلوم"نظر!ات،منصمته

مالوسائلالراكهاامكانعدموثهتاخهرا،التيرسىالعلمالثتها!صقهعةالكرر3

!)9(.الرسولزمنفىالهشرمة

الكونهةللا!اتالعلعى!التفسهرمتعلقةالعلعى،"الاعمازأصماثكانتولما

وتقومالتلسهرلروعمنفرعسالمحالأت،هنهلىالأصالهث!شرحومتصلة

وكهنالوصنصوصكهنالتوافقاظهارعلىثانمةكانتولا..مصادرهعلى

علىتقومكذلكفهىواسرار.،الكونحعائقعنالتيرسىهعلعىالكشد

!علماخماتتصلكعا!تاهـضها،المتعلقالعلمعانبالىالتعرسبةالعلوممصالر

)2(.الل!نأصول

نهة،القراَالعلمهةالاشاراتآكاتوهوواحداولاعحازالتلسهرمملكانلاذ!

Iعمالتفسعر()وهوJحدهعاكانداناواحد.مابضمندراستهماكهررهذال!ن

كانتسواء،الأياتهذهجميعفىوالحقائقالمعانىويهينيوضحلهووأشعل

كقتصر!عا،نزوله!عداكتصمفتالتىأو،نزولهعندلونزولهقملموعودة

عندالضرورىمنيصهحف!نه...النزولمعداكتشفتالتىتلكعلىلاعباز

لهيانسشلل)فصل(جزءتخصصنهةالقر2العلمهةالاشاراتتفسهردراسة

..الاشارات)3(هذهفىالعلمىالاعماز

هىالكريمالقرآنلىالواردةالكونيةللاكاتالعلميةالاشاراتكانتلان!

القرونلىعالميةحضارةصناعةعلىالأوائلالمسلمهننفوسفىالأولالهاعث

معنتفقلال!ننا،والتخلفالجهلظلامفىتتخهطاورياكانتحينالوسطى

الحلسل!عبارالأولالعالمىالمرتعرحرث.والنةللعرآنالحلحةالمعز:اهمد،عد!ئهخالزندإنى)1(

.ام879لم80،1،كاكشانلمأكاد)ءم.والنةالعرآنفى

المرجع.نذس:ا!هدلمعدالئأالزنملأيى)2(

المرجع.نفى:ا!لمع!دالئهخأالزندانى)3(
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!المعنى6صاكةانلىالكرسم()؟(اللرأنلىالعلمهة)الاشاريتكتال!صاحب

المعنىلأن،المضتلفةوالعلومالكونلظواهرالصررسحالمعنىولهسالاشارى

ععلهاععالعنألانسانولأعاق،العلعىالهمثامامالطركقلسدحاهلوالص!ح

كلومعنامتفعوناننا11المضترعاتواختراعالمكتشلاتلاكتشا!والسعى

العر2نأنعلىوالتوحهههالدعوةحقوللىالعاملهنمنوالمستنهر!نالععلاء

وضهطالناسسلوكوترشهدالهداكةأسسلتوضيحكتابمىاساساالكريم

الكونمعتعاملهممنظامالناسفههاللةكأمراندولمنذلك!ملكهف،حهاتهمنظام

عندممالفكرزنادطدحماالقرأنمنالمسلمونكأخذانودون،أحلهممنالمخلوقى

حهن!هلمنالمسلعهنمعهناحدثمثلعا،وسضترعونهـسكتشلونلهدرسون

إ.اسامقةعالميةصضارةواسسوانهضوا

غايهأ!سيلةفى8الإعبز

وحدهاللأعهادةالىدارشادهمالناسهدايةهىالكرسمالعرآنغا!ةكانتلما

هذه!رسائله،الوسائللدكهتكونأنلامدالغاكةهنهكهلغلكىف!نه،لهشرككلا

أمعاساودراسةجوانههالىوالهمثو!هانهاالاعجازفأوبهانئا)عحاز..اوحههى

الوسهللأهذ.تعدولا،غاكةنحووسهللأصىانمااسرارها،عنوالكشف

عصرحدَعنداو،مخصوصينموآحذعندأو،معهنعل!حدَعندالوساثل()او

الأرضاللةكرثحتى،والانسانوالمكانالزمانعمرالوسائلهذهتمتدولما،

عليها.ومن

***

.ام639،اط،غركبمكته.الكركمالقرآنفىالحلميةالإثاراتةاحافظأمدحتليرايم(1)
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القرأنيةالايات

النهحلى/

الفانم

/!

:!:!:!:!:،:ة:ة!

:أ:ة:ة:.:ة:ة:.:"
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لغ!يهَاللعوىالهعنى

وجمعها.فاعلةأومحزكةلَفلَةوزنها،الأكة:،)1()القاموسصباحبكبول

آيةاصل:"اللسان،)3(لىمنظوراينويقولآياةالجمعوجمع،وآياىبىآىآيات

تعمد:الشىءوتأئا...أوَوَىالعهوالنسهةواو،العينوموضعالواو،كلتحأَوَيَة

القوموخرج،علامةوضع:آيةوأئا...شخصه:الرجلوآية،شخصهأىآيتَة

شيئا.وراءهم!دَعوالمجماعتهماىبأيتهم

تعالىاللةكقولأ!ةسميت،أىاوجمعها،العِنرة4والأكةهالعلامة4والأية

العربوتركت،مختللةوعهراموراىأكاتالاخوتهموسدلىكان)لعد

ىدالفراء!رىفيعاكانتلأنهاساكنةلدكعدجاءتماكللههعزونكماهمزتها

التشديد.قهلمالانفتاحالفافأيدلوهالتمثمدلطعليهمفثًقل،أيةاياصل

منكلاملانقطاععلامةهىككر:اكوقال،علامةالقرآنآياتمنوالأية

عجائهه.:اللةو2لمحات.القرأنحرو!منجماعةلأنهاآ!ةالأكةسُميت:ويقال.كلام

غيرهاالىمنهايلضىالتىالعلامةكأنهاالقرأنمنالأية:حمزةاينوقال

للهداية.المنصوبةالطريقكأعلام

الأمممعاءمنوهى،وأمارتهكنا!علامةتقولكماكذا؟!ةاقعكة:وقالوا

ايانعال.الىالمضافة

3الهعني Oلح!يةصصلاحى

لكلمةمعانستةالهقاءايىكلياتعنالنجار)3(الوهابعمدالشيخنقل

يلى:كماالاضافاتكعضمعنقلهمانوجز،)آية،

ابا!مصطنىشركة.امعطالتاموس:الئرازى(شو-لنْمحمدالدكنكد)العلامةالنعروزالادى(1)

هـ.2،1371ط،لالفاهزوضركا.الحبى

:الخزرحى(الأنصارىالممرىالإفرشىمكرمفيالددنجمالالنضلأدوالعلامة)الامامنظورالن)2(

دارئ.يدودْكمصر،المعارفدار.العرليلان

.ام2،669طكمصر،وضركا.الحبىمزسةالأنجهاء.تصعى:الرها-(أعدالجار)3(
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)القرآنمنقطعبمعنىالآية(1)

الذىالكلامعنمعناهاانقطاعكالتوثهفعفمالقرآنمنحروفطانفةهى

والذىقهلهاالذىوعنآخر.،لىمهلهاالذىالكلاموعن،القرآناولنىكعدها

..ذلكمثلعلىمشتملغيرغيرهمافىكعدها

العلامة:الاَي!بمعنى)2(

،!عمرانآلاسورة41((2كة)لىا!علرللا!مالتعالىاللةكقولوذلك

!ينةاَكةمنهاتركنا!وللأد،سهمااسورة15)اَكةمسكنهملىلسهأكانإلعد

كأتيكمانملكهأكةاننهيهملهم!ومال،العنكهوتااسورة35(()!ععلونلعوم

.الهقرةاسورة((ا42)8..ر!كممنسكهنألههالثا!وت

:المعجزةبمعنىالاَية)3(

واللأمل!العرادالطوفانعلههمأدارسلنا4تعالىاللةكقولوذلك

لىكدكادخل1،أالأعرافسورةأ(!)133ملصلاتآكاتوالدموالضلادع

.االنملاسورة((1أكات)2ثسعلىسوءغهرمنمهضاءثضرجمههك

المعتادةالسننبهتنخرمالذىاى،للعادةالخالقالفعلهىوالمعجزة

الأتيةنيةالقرآالنصوصالمعنىهذاالىوتشير،الكونوحوادثلظواهرالضاسطة

أنت)نعارولمنأكةعلههانزللولاكدروااللىأوكدولسلد(ماالى))ضافة

!(5)الأولونارسلكماكأكةإللهأتنا،الرعدأأسورة(v()هادمومولكلمندر

.الأنهياءأأسورة

والموعظة:العبرةبمعنىالاَية4()

الليلواختلا!وايارضالسعواتخل!!ى))ن:اللةكهااستقليةآ،

لكم)وسفرهالمفرة!سورةأ((461)اطهال!لأولىلأكاتوالنهار

لكلملى)نكأمرهمسخراتوالنعوموالععروالطمعسوالنهارالليل
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منخلعكمأنأ!اثه!ومن،!النحل((أسورهمععلون)12للوملأكا!

والدمروالطمعسوالنهاراللهلأماتهأومن.!الرومسورةأ((02)ثرال!

4()rVفصلتاأسورة.

مظاهرمنالمظهرهوحولمنقدتعالىالذكتابفى)آكة(مدلولان

فىوالتكوينالخلقفىالالهيةالقدرةآثارأشكالمنالشكلأوالخلق

كما،والدرسالعهرةلأخذتكونوتدحهةوغيرحية،الموجوداتسائر

هرو!مهاعلىخاوكةوهى!ركةعلىمركالدىاوأ:تعالىاللةثوللى

كمهال!عثهثمعاممائةاللألأماتهموثهامعداثههد.كمهىانىهال

هام،مان!لهثتهالإولموم،معضأمومالهثتهاللهثت

حعارل!اوللحعلل!الىمانكلرصسنهلم!هراهلهطعاملهالىلانكلر

الهقرةأ.أسورة00.)925((للناسأ!ة

!اللهلمنامكمأ!اتهأومن:المشرمنكعضأيدىعلىاللةاجراهاآيةب(

نألهم!وأ!ة،االرومسورةا(()23لضلهمنواكثفاوكموالنهار

!سنريهم،ايسسورةا((14)المطممونالللكفىفىر!ثهمحعلنا

سورةأ(!5)3الحقانهلهم!ثهينحتىأنلسهمولىاماقلىاَكاتنا

.فصلتا

الحكم:بمعنىالاَية)5(

للناسأكاتهاللأكمينكدلكتلرسوها،للااثهحدود!تلك:تعالىاللةكقول

.الهقرةاسورةأ((1كتعون)87لعلهم

:والبرهانالسلطانبمعنىالاَية)6(

كصلونللاسلطانالكماونحعلكأخيكعضدكإسنعكمدتعالىاللةكقول

.االفصصسورة(ا(53)لهونلفاااتهعكعاومنانتعاتناكاكأاليكما
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سيدناالمرسلينخاتمعلىالمنظالوحىهىالقرأنيةلالأكاتوعموما،

الاعجأز.منعلههتنطوى!ارسالتهصدقعاسلالةعلاماتوهى!،محعد

ارضهاوسفلئها،علوئها،ا!اقلىالمخلوقةالكائناتهىالكونيةوالأكات

كماوذلك،وحكمتهوعظمتهوقدرتهاللةوجودعلىلالةعلاماتوهىوسمائها،

مماعليهاوالالاضةالنظامداحكامالخلقوروعةالتكوينعجائبمنعلطتنطوى

ونظامها.!قائهاسريه

مصحوكةجاءتوغيرهاالمعانىهذ.حولالقرآنفىوردتالتىوالأيات

اكتالاء)آية(كللظمصحوكةغيراخرىتارةوجاءت،تارة)آيات(أو)آكة(!لفظ

فىتعالىاللةكقول)آية(،كللظمصحوكةالمواطنكعضفىساقهاالقرأنيأن

دصلتأ،دذكرسورةا")37(واللأمروالطمعسوالنهاراللهلأكاتهإومن:ية(آ)

لنظمعهايذكرلمأخرىآيةولى.الكونيةاللَةأياتمنأنهماعلىوالقعرالشعس

.1()الرحعناسورةأ((5)!مسهانواللعرأالملمعس:قاليل،ية(آ)

الأنالس؟وثىالآفا!oاللأيات7هىماولكن

اضلمن،ولa>كلثماللأعندمنكانانأراكثمرو!:تعالىاللَةبقول

5)كعهدهمعاقلىهومعن V)يتهينحثىأنلسهمولىا!اقلىأكاتناسنر!هم

فصلتا.)53!دمههد!لأمىءكلعلىأنه!رمكمكدلماو،المقانهلهم

:)2(ثلائةمعانىتحملوالسعاءالأرضآفاقفىاللةفأيات

مثل،والسماءالأرضآفاقشتىفىاللةخلقهاالتىالمخلوقات:لأولا

ليهمايثوماوالأرضالسمواتخلقأياتهأومن:تعالىقوله

.الثمورىاسورةا((92)دايةمن

هـ/3014،اط،المصطةالنهضةمكةاللأ.كتا-فىاللةكاتمع:محمد(محعدلمأ،خلهفة13،

العلصىللإعجازالأولالطلمىالمزتمرحرث.ولنةللقرآنالعلصةالمعجز:اكهد،عدالخأالزندانى8(9)

1!تان/أداد)ءم.والنةالقرآنفى 4 . A1هـ 9 AV Lم.
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آكاتوهى،المخدوقاتانواعوتصدتخهرأدتىالعرأنآ!ات4الثانى

كثيرة

فىcلرسولهتصد!قااللَةيظهرهاالتىوالمعجزاتالهينات:لثالثا

حهناالخلقحقاثقمنمصداقهامرورمةوالسماءايارضألاقشتى

حين.كعد

ولىامادلىأكاتناإسنر!هم:القدكر،فتحتفسهؤلىالشوكانىقال

فىاللأ،عندمنكونهوعلامة،القرآنصدقدلالاتسنريهملهعنىأنلسهما

...افنسهمولىا!اق

ولىالالاقفىأكاثناأسنرلههم4،العظيمالقرأنتفسيرفىكثيراكنوقال

عندمنمنزلاحقاالقرآنكونهعلىوحججنا،دلالاتنالهمسنظهراىانالسهم(

علىالاسلاموظهورهالالتوحاتمنا!اقلىخارجيةكدلائل&رسولهعلىاللة

منه،مركبالإنسانماذلكمنالمراد!كونانويدقمل.الأديانوسائرهالأقاليم

...العجيهةوالهيثاتوالأخلاطالموادمن،وعليه،وليه

أنلسهم(ولىاماقلىأكاتنا!سنر!هم:"الكشاهـ،فىالزمخشرىوقال

سهرونه،أنلسهمولىا!اقفىاللةآكاتاظهارمنالموعودهذاانأى

كلعلىهوالذى،الغيبعالمتنزيلالقرأنانذلكعندليتهينون،ويشاهدونه

دلهلاذلكليكفيهم،وشهادتهغيههعند.كستوى،ومهيمنمطلعاىشهيد،شىء

...عند.منوأنهحقانهعلى

الكونيةالأياتكلرةمىالعكمة

القرأةفىةالوأره

كانالقيامةيومحتىللهشرالخاتمالمنهاجهوالخالدالمحةكتابكانلما

عمارةاخراهوفىدنياهفىالإنسانيميدماكلليهسهحانهالفةيوردانمناسها

مجالنىوتتضانرتتعاونالتنزيليةآ!اتهمعالكونعةاللةنأكاتلاحياةوتشييدا
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ويقؤم،شأنهمنويصلحيلزمه!ماب!مداده،لهاللةر!وكيةومظهرالانسانتركية

وجودهومقوماتالهدنغذاءفهالأولى،والمادلمحةالروحيةالناحيتينمنحياته

ولومنتفع،ومركوبوملهوسومشروبمثولمنالمكوناتهذهفىكعا،المادى

نىكماوتركيتهاالنلسوتقويمالروحتغذيةوكالثانية،الانتفاعكانوجهأىعلى

روحياالانسانكها!حياوتعاليمواحكامدارشاداتهدا!اتمنالمنزلةالأياتهذ.

ودينيا.

منغيرهجاءكعاالكائناتعنالقرآنلىالحد!ثجاءلثد

عقولهمدرجاتاختلا!علىالناسلجميحمناسهاوالأنهاهالأحاديث

لهمتصوروسهلةواضحةمعانظاهر.منجميعالهميزالولافكانوأفهامهم

العظيمة،القدرةآياتمنليهامالهموتهينيشاهدونها،كماالخالقصنعة

،مقصودةورحمات،محدودةغاياتالىالحكيمالتوجيهمعالواسعالعلمودلائل

وعلا،جلالخلقخالقعلىعناءغيرفىوالتهصريالتعقلمنها!تعرلوالكى

الصانعقدرةعلى-فيهشكلا-دليلالصنعةاذ،وكعالهصفاتهكمالوعلى

يزالولاهذاكان،ولموعيدهوعدهكصدقعليهالتعرفكعديؤمنواولكى،وصلاته

لىالأخرىوالكونياتالكائناتعنالحديثورودمنالمتصودةالعامةالحكعةهو

.نالقرآ

حينماالعلمىالحديثهذافىالمتأملينانالعاقلينلكلالمعروفومن

لانهم،اياخرىوالكونماتيالكائناتوالخهرةوالمحوثالعلوماهلمنككونوا

تنطوىدقيقةأخرىمعانىالظاهرةمعانيهافهـقوعهاراتهالقرآنلألفاظيرون

معروفايكنلمالذىالكاثناتعنالدتيقالواسعالعلموجوامحأصولعلى

!ينهمالحديئةالعلومانتشاركعدتدريجياالاعليهيتعرفواولم،قهلمنللناس

أصحابمنالمتأملينلهؤلاءالدقيقةالمعانىوتنكشد،الأخيرينالقرنينفى

النصصريحمناما،الدقيقةوتخصصاتهمعلومهمضوءعلىالراجحةالعقول

آخر.حينافيهورموزاشاراتمن!اماحينا

ا!اوهاممنالعقلتحريرعلىقائمةعلميةدعوةالقرآندعوةكانتاذا

تنطوىمافإن،المنثورةالكونصحفلىالنظرعلىوحثهالفكرعتاللهاطلاق
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والمحثالنظراهلالىموجهةانهاعلىلتدلدثيقةمعانمنالكونيةالأكاتعلط

لأنهمومعرفتهاكشودكاكأمرالمقصودونهم،هؤلاء،العميقوالتدثيقوالتامل

)1(.ذلكاهلهم

الكونيةياتالآثتعم!لمالماة

القرأة؟مةوأهةموفيهى

ذلك،الخلقكديعالصنعمتقنالوجودفىشىءكلأنلطشكلامعاان

الىعلههوكاقكهنزلالذىالوجهعلىاللرأنوتنزيل،الحكيمالعليمصنعلأنه

ثأياتالقرآنوحشد،ليهالاالحكمةتجدلن،محكمدقيقتنظيمهوالقيامةيوم

محددةسورةاوواحدموضعفىتتجمعولمسورهكينمنتشرةكثيرةكونية

ماايرزهاعديدةلأسهابقلنا2..هذايحدثولِمَلمان!ثيلل!ن،مدنيةاومكيأ

!لى:

هولذاتها،المتصودةوبروعهالديناصولكهاننىالتر2ناسلوبان1()

المسائلانواعمنكغيرهاممزوجةالسورلىمتلرقةآياتلى)يرادها

واحد.مكانلىواللوائد

عقهدتنعلىالدالةالأ!اتسياقفىذكرتقدالكونيةالسننهل.ان)2(

مواضعها.لىمعهاتذكرأنالمناسبفكان،والهعثالتوحيد

منهودانعا،الذاتهةالوصىمقاصدمنليس!هاالتفصيلىالعلمان)3(

مرشدالوحىدانعا،ومحوثهمككسههمالهشراليها!صلالتىالعلوم

ذلك.كلالىلهم

لحعمحتامكهانانهاعلىواحدموضعفىالأكاتهذهخمعتلو)4(

العلعى،يالمحثمعدماتهتحصيلثهللهعهالتعذرالتكو!ناطوار

الصحودارالإصلام(نىللنردولنكرىالحتلىايكوش)حونيكتاناانظر)اينصلمنلم!سد()1

.م91هه،ارو.هزيالقا
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كرو!ةعلىاللرأندلالةدان،جملةلهمهامنلهعضلتنةولكانت

كعضعارضلانحتىقرآنيةآ!ةمنكثرلىواضحةودورانهاالأرض

ذلك.الجهلة

والفتنالمصائبمنالاسلامعةالعر!يةللحضارة!عرضلملو)5(

نىالاسلاميةالحضارةسمعرةتوقفتماوالسياسىالدينىوالشقاق

.الانالعلمىازدهارهمالمسلمونولواصل،للبحوثتطويرها

***
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ولا!،اللةعمدفيممعدرسولهعلىأنزلهالذىاللةكتابالكر3القران

KAخالقاللةكلامهر)ئا،الاطلاقعلىهنافىشك 15Uوالموجولات،الحيةئنات

عنهانعلملاالتىالأخرىا!وانمنغير.وموجد،لههنعهشالذىكونناومهدع

جعلةكزلولمملرقا،أىمنجمااللةمنالكو!مالعرأنونزل...الأنحتىشهئا

العربكلاركاناسئلأعنالإجاكاتتلصمنهااسهابلعدةولذلك،واحدة

أو،معهنامرلتقرسرمناسهاتلىكاتآ)نزالومنها!،الرسولكهايواجهون

القرآنعلومكتبفىمذكورةاخرىأسهابوهناك،نلكنمومااوآخر،أمرنفى

الكركم.

تدلمشاهدةحسيةمعجزاتمحمدقملرسولولكلنهىلكلكانلاذا

واختفىوانتهتذههتالمعجزاتهذ.ل!ن،الرسالةأوالنموةادعائهلىصدقهعلى

كتابهىالكهرىاللةعهدبنمحمداللَةرسولمعجزةولكنحدوثها،كعدتأثيرها

صدقعلىالمالةالكمرىالمعجزةهوالترآنهناكلوناناللةوشاء..."الترآن،اللة

اللة!ملمنالمرسلينالرسلآخرهوالرسولهذالأنوفىلك،دعواهلىالرسول

ويتوصليدوموسذلكالسماء،منالمنزلةالكتبخاتمهوالكتابوهذا،الناسالى

قيامةققوموحتىالمتعاقهةالأجهالمنجيلكللىالناس!نالمعجرهذهسر

الدنيا.

الهىكتابانهعلىواضحةدلالةتدلعلاماتالكريمالقرآنويتضمن

عهقريتهكانتمهماكشر،يؤلفهولماللةمننزلانه!معنىك!ثبريا،كتاكاوليس

الرسولفأميةاذ،،ليكتبأوليقرايكنلمامىعرسسرجلناهيك،والمعيته

القرآنهذاكونعلاماتمنوعلامةدلالاتمناخرىدلالة،اللةعهدكنمحمد

كه.المكذكونيزعمكمامحمدقريحةولتَجُدولم،اللةمنمنزلكتاب
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منمنزلكتابالقرآنهذاأنتثهتعديدةواضحةوعلاماتدلالاتوهناك

يلى)1(:ليعالايجازااختصاراكعضهامنهانذكر،الة

:المصدرالهية1()

نفسيته،عنويكشف،شخصيتهيعكسشخصاىكلامانالمعروفمن

القرآنترات)ذا)نك؟اللةككلامياللكقماآثار.،منأثرلأنهوذلك،روحهويحمل

،خاصسراوصالكفى!سرى،انحرافودونكحهدةواعيهةمتدسرةقراءة

اللةكلامهوالكلامهذالأن،قلمكويخشعحلدكويعشعر،معينةوخاصية

الشخصمنكلالشعهـرمهذاويشعرتقديرا.وقدر.شىءكلخلقالذىالعظيم

وقدرتهلمحتناسبموقعامنهالقرآنكلعاتتكلمنهمالكل.العالموالانسانالعادى

)اىالأولىالخاصيةالىتضافاخرىخاصيةوهذ.،والادراكوالوعىالفهمعلى

المصدر(.الهية

هذاتارئيهنفوسفىالقرآنيحدثلماذاالأتىالقرآنىالنصويصور

الشعدر:

الكتابماتدرىكنتما،أمرنامنرسماالهكاوحهنالكأوكل

هوالشعورهذالىالسران!عنى...االشورىأسووة)52((الا!انولا

الكريم.القرأن!هايختصالتى،الالهية"الروح

الدائم:التجدد3()

الدائم،"تجددههىخصائصهممنفريدةخاصيةالكريمالقرآنيتضمن

شعرالتىالتذوقحلاوةيفقدولايمللاآياتورذدقرامهماالانسانأنيعنى

...دائماسها

يوميا،الأقلعلىصرةعشرسهعةالفاتحةسورةقراءةيرددمثلاوالمسلم

يقولالصددهذاوفىالترديد.هذامنمطلقايالملليشعرلاذلكورغم

الزندانى،المجيدعداليحلمؤلفهالخالقدوحهد:هصاكتاينمنمتمدالفصلهذامادةجلْ(1)

.خانالدينو-العلأتلمولنهكحدىJالإ!م
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مرتالتىقرناعشرأيار!عةأنومجداجلالةالقرأنحسْب4)ليون(المستشرق

عهد.كأنغضا!زاللاالذىاسلوولمنالشىءمعضولوتخددأنتستطعلم

امس.كالوجود

التاكير:هوة3()

وتعلمت،المسلمينغيرمنكنتانعليكرضتفأغلالأ!ةمنتجردت)ذا

تسرىوقوةتأثيراتستشعرف!نكمستقيما،فهماتقرأماونهمت،القرآنقراءة

يلول.عقاندهماختلا!علىالناسمنالكثيرينلدىمجربامروهنا،قلهكلى

!أسرانالعجبومن،ولياضجميلالقرأنأسلول!ان:.(ل.)سالمستشرو

لمأوولأمنواالذينذلكفىسواء،تلاوتهالىكجذ!هم،المسيحييناذهان!أسلويه

وعارضو..ول!ؤمنوا

:بالمغيباتالقرأناخبار!ه()

هذهمننوعكلوفى،مستقهلةاوحاضرةأوماضيةتكونأناماالمفيهات

والرسلالأنهياءكتاريخيخمرفالقرآن.عديدةيأشياءالكريمالقرآنيخهرالمغيهات

متفرقةاشتاتاالآوالرههانكعرهـالأحهار!كنلمالذىالتاريخوهو،الساكقين

فىسهحانهاللة!عول...تلاصيلهمنشيثاكعرلواللمالجزسرةعربأما،منه

4الشأنهن!

ثهلمنهومكولاانتتعلعهاماكنت،الهكنهصههاالفهميأنهاءمن)تلك

.هوداسورةا((94)للمتعينالعاثهلأ)نلاصهر،هدا

وافتضاحالمنافقينكشد(القرآننزول)زمنالحاضرةالغيهيةالأمورومن

هوآخرمثالوهناكهمثالهذاهصدورهمفىيخفوهوماكعقولهميدورما

نهلهايأنهناكالعرب!مهددونكانوانلقد،العر!يةالجزلمحرةيهودأمر)فضاح

)اىويقتلونهم،ظهورهفوريتهعونهسوفوأنهم،الجزيرةيأرضيظهرسوف

لموسلمعلطاللةصلىمحمداكأالرسولظهرفلما...معهالكفار(يقتلون
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السا!ق،متوعهدهمتكرونهملاهوهمكلعاالعر*وكانالههود،ولكؤمن

عننأى*معضهمالىخَلؤااناولكنهم!عحمد،الإ!اناظهارالىفهضطرون

...والا!انالاعترافذلكانكرواالعرباولئك

العيانعنالمفيهاتمن!عَدْ)وهوالموضوعهناالكر!مالقرآنهـ!سجل

خلادافىا،أمنامالهـاأمعواالدمنللأوا!دادا4الأتىالنصدى(الزمانذلكلى

ر!كمعندوللهماعوكمعلهكم19لتح!ااتصدثونهمهالوامعضالىمعضهم

كعلنون)77(1وما!سرونمامعلمأللأامعلعونلااو)76(ثعلألونكلا

الهلرةإ.أسورة

العد!د،الكريمالقرآنكهاأخمرالتىالمستقملهأالغيهيةالأمورمنوهناك

الوثنيونوفرحالرومعلىالفرسانتصرحينعا4المثالسهيلعلىمنهانذكر

سنين،عشرمن6ملفىاللرسسوهـ!غلهونالرومانالقرآنأخهرالنصر،!هذ!

هذافىالقرآننصوهاك.العرأن*اخهرماوتحلأقالاسنواتسهحالامرتفعا

فلههم!عدمنوهمالأرفىادثىلى)2(الرومفلهت1()لًما:الشأن

كلرحو!ومئذ،!عدومنلهلمنالأمرثه،سنين!ضعفى)3(سهفلهون

اللأوهد(5)الرصهمالعز!زوهو!ملماءمنضصرهاثه!نصر(4)المومنون

.االرومأسورة)6((!علعونلاالناسكثرولكن،وعد.اثه!ضلدلا

الحديثة:للعلومالقرأنسبق5()

الى!اشاراتهعلميةكأمور)خهارهالحديثةللعلومالقرأن!سهقنقصد

العصورلىتهاعاتحدثكشولاتتحقيقأجلمنالسعىعلىوحثه،مخترعات

لهالردناأنناالآالمستقهليةكالغيهياتالاخهارقميلمنكانلانوهذا،المتوالية

فالقرأن...موضوعاتهجوانبوتنوعولتعدد،لطالكلاملطولخاصةجزثية

الكونشئونتتناولالتىالأياتتلكاىكونيةآية09(0)نحواحتوىالكريم

الأتيةوالأمثلة...الحيةوغيرالحهةوالكائناتالمخلوثاتومسائلالحهاةوامور

العلومكشفتالتىوالأموروالمخترعاتالكونيةللكشولىقليلةنعاذجالآليست
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كشفتوماال!ط،العلومهلهتوصلتما!عدون!لناسعنها،ظاالنقال!الحدكلة

11.تلصهلاد!ملةالعرأنلى!ههمشارعنه

للعرأنالعلمى"الإععازالحدكثةللعلومالقرأنىالسيبننسعىور!ا

الكو3العرأنفىسهحالنهافةوعدفلقدوعموماءنعهددله(،..الأ،نلأ"ولن!نعأ

الحصول!الىمضترعاتاختراعو!ى،كشو!تمعهقا!الكافدسنسهولق!انه

الجسدأفاقو!ى،الهشرتالنفسألاقولىالكونكاقلىمعلوماتعلى

اثةكلامالكرسملعرأنصدقىهلىودلالةأكةون!هط!كونحتىوللك،المشرى

لهنا،المقررالنصوهك!اللأرسول!لبعلىالمنزل

(()53الح!انهلهمصيضحتىينلصهمولىاساقلىأماتناأسنرسهم

.لصلتاأسورة

***
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النهط

أدأَبم

الكريم:القرأنتفسير

المقفوعةهبالمذا9الزمفىالتطور

-!
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لت!عيد"1مصطي"

الاكانةكمعنىاللفةلىوكسلاهماالفسر،منتفصيل"التلسهر،كلمة

عنالكشدلى!ستعملالمذكوراللفوى!المعنىوالتلسير،المُغطىوكشد

لتفسير.الأوللهىاستعمالهمنكثرالنانىلىواستعماله،والمعقولاتالمح!ات

الموجودةالعهاراتداجلاءالكلماتكشرحوذلك،وجلعزاللأكلامكيانهوالقرأن

للط.

وشئونهاالأياتنزولعلملهوالاسلاميةالعلوممنكعلمالتفسيروأما

وكيانكألفاظها،النطقكيفعةعنوالهحثفيها،النازلةوالأسهابوأقاصيصها،

كذلك،التركيبحالةعليهاتحملالتىمعانيهاوشرحواحكامها،مدلولاتها

ومتشاكهها،محكمهاومدنئها،مكيها:الأكاتكترتيبالتفسهرعلميُعْنَى

ومفصلها،ئخمَلهاومقيدها،مطلقها،وعامهاخاصهاومنسوخها،ناسخها

الخ....ووعيدهاوعدها،وحرامهاحلالها

المجيد،القرآناحوالعنفيه!هحثعلم:يأنهأيضاالعلماء!عضوعزفه

شمس:محعدو!قول.الهشر!ةالطاقةكعدر،تعالىاللةمرادعلىدلالتهحيثمن

وذلك.الدراكةالىراجعاكاناموالتأويل،الروا!ةالىراحهعاكانماهوسيرالتة

)ذاالاولنجزملاتعالىاللةمرادعنوالكشد،والهيانالكشفمعناهالتفسيرلأن

وعلموا،الوحىنزولشهدواالذيناصحاولمعضعناو!اللةرسولعنورد

محتملاتأحدترجيحفيهلملحوظالتأويلوأما.ووقانعحوادثمنيهأحاطما

الألفاظمفرداتكععرفةاليهويتوصلالاجتهادعلىيعتمدوالترجيح،اللدظ

الأساليبومعرفة،السياقكحسبواستعجالاتها،العربلغةفىومدلولاتها

وذلك"الثأوول،فىالقولننصئلوسوف.ذلك)9(كلمنالمعانىواستنهاطلعركية

اللة.شاءإنتادمفصلفى

.م91مه،،3،)يالر!(الهداكة.القرآندف!ر-،:القرآنعلوم:حن،أصمدضعى(1)
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كللصعممة،5دلوحوكا80!ععنهههالتا!لحا5هوالتلسهرأوثهل

ههحكمف4هوالتلصهولنه!.موضعهلىالمعنىوضعا!،الكلامسهاسة

قد:ح!ي،قهمقالمكمه!هوقيختعالىي!!لفىعهاسامنهنفللحهث

صقلفومتش!ههءمحكمه4!نسيمهنممف،!العرأنللعرلةاالحكمة

وحرامه.وحلالهومؤخر.،

على!لقوامقللفصررح!منلهنكللعانى،5يمضاالنفسيرعلىلطلقكعا

معانى5!عمدتفصعراثدلهىمثلاالزخاحبنهم"المعانى،نلاسهرهم

دلعنى،.روح5لدالدىوسوسى،العردن،

التد!مر"صي"امم!ة

!لىلممعوأنطلعو!فاملاالكر13لعرأنفىسهحافهاثهطولحهنعا

كةلمما!اسميملعولطئفو!ا.!لممممدا24(أأسور8)اللالها!لوم!

لهئموواأمهمهلو!المهلعؤلعله!علي،للومم!ن!أصA(%)4الألافاسمأ!ا

عمةمدرمنلىسهمال!للا.صلمأسورة)93((مهامياللوولهعل!كو

فيه4ورد!اوهعملمعانطوتلهملالهىلكال!هلا!ثدفرخاصةوالسلعهن

هىلهصوىلحصمنهل!دعلهه،وهو!و!!تطثههشرعامأمورون)نالنحن

ومامها.عنىومانائزلتنيعا!لمكمحميوهويلاأتمناثه!لما8نلك

غير..ولامتشا!هالانلكمنلشئنى

ولو!لاصمتع!لقوإن،تفسهر5حلذكهد"لاتعلن،فىالسهوطىوهوضح

كلامموضوعه!نللوضىجهةمن!ا)ئلاث!تيمنفنلك،الشرفاعظم

وخهوقيلكممانهافط،فضهلةكلومعلنهحكعةكلض!هوالذىتعالىاثة

منوولعجئي.ننقضىولالوهـ،كئرةعلى!ظقَلا4مينكمماوحكمكعدكم،ما

ى!بوصويالوثتىمدمووةلاعتصامهومنهلنوضنلانالعوخىجهة
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اودينىكمالكلفلأنالماعة6ئلمدجهةمنواما،تفنىلاالتىالحقيقيةالسعادة

المتوقفةوهى،الدينيةوالمعارفالشرعيةالعلومالىملتقر،آجلأوعاجل،دنيوى

تعالى.اللةككتابالعلمعلى

العصورمبرالتالعير

العصور.فىالتفسيرعلومفىالهار!سناياعلامعلىالتعر!اردنااذا

منهمننتخبف!ننا.المديدةالأمةحعاةمنالمتواليةالهجرسةالقرينعهرالاسلامهة

اللةوعهد،عهاسكناللةوعهد،طالبابىكنعلىالإمامالهجرىالأولاللرنفى

جهير،كنسعيداشتهرالهجرىإلثانىالقرنوفى.عائشةوالسهدةمسعود،في

هناغيرفىمنهمنلرانهردغلعروجععأ!سلم،!نوز!دوثتادةومجاهد،

جريراكننجدالهجريينوالراكعالثالثالقرنينولى.الحالىكتاكنامنالموضع

الأندلسىحيانوابن(الغيب)مفاتيحالرازىواللخرالهيان()جامعالطهرى

العرصوامنعطيةواين(القرآنلأحكام)الجامعوالعرطهىالممهط()الممر

الجامع)اله!انالطوسىجعدرأيانجدالهجرىالضاسىالعرنودى.دالجصئاص

ودقائقالتنزيل)حقائقالموسوىالرضىوالشرسد،التدسهر(علوملكل

نجدالهجرىالسادسالقرنولى.والثعالهى،الجوينىالحرميندامام،(التأويل

العكهرى،الهيان()مجمعالطهرسىواللضل،)الكشا!(الزمخشرىاللةجار

)انوارصاحبالهيضاوىنجدالهجرىالسايعالترنولى.الدهانوابنوالهفوى

واين،،المكيةالفتوحات"صاحبعريىبنالدينومحيى،رزينوامن،(التنزيل

نجدالهجرىالثامنالقرنوفى.النليبالمعروهـكاكنوالهلخى،النحوىعقيل

فى)النهر(و)الهحر(صاحبالأندلسىحهانوامنوالقرشىالزركشى

الجاحىوالمولىالهقاعىنجدالهجرىالتاسعالقرنولى.النقاشوا!نالتالسير،

لىالعلوم)كحرصاحبالقرمانىالدينوعلاءجماعةابنالدكنويرهان
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قان)الاالمأثور(والتلسهردىالمنثور)الدرصاحيالسهوطىوالعلال،التلسير(

وابنالسنهاطى!ونسكنعلىالهمرىالعاشرالدرنودىالعرأن(.علوملى

ندكحىوا!ا،السلهم(العلل)ارشادصاصالععادىالسعودواماالرومىكم!

وحسن،العارىعلىنعدالهحهرىعشرالحادىاللرنولى.الأثصارىمحمد

الد!نوخير،الح!اة()عينثلسهرصاص!الكركىالعاملىالدكنهـسهاء،الهوهـشى

الفنىعمدنعدالهحرىعشرالثانىالقونولىالضالامى،والطمها*الرملى،

ولى.العرأن(تلسهرلى)المرهانصاصلاالهحرانىهاصمموالسهد،الناكلسى

مدتىالدمزاوىمممودوالسهد،أجموسىنيدالهعرىهشرالثالثالدرن

عهد.،مصدالامامنجدالهمرىهشرالراكعالعرنولى.الأسرار()دزلىدمشق

ااوماضىومحمد،ثطيوسهدحعازىممعودمحعدرضا،رشهدومممد

الشعراوىمتولىمصدنعدالهيرىعشرالضامسالقرنفىواخهرا.العزائم

ومحمد،التفاسير()صفوةصاحبالصاكونىعلىومحعد،)الفواطر(صاحب

صاحبحوىوسعهدللعرأن،الموضوعىالتلسهرموسوعةصاص!ألههى

الحالى.ثرنناكهمتشز!معنوغهرهم،()الأساس

اللةرسولمنذالتلسير!هامرالتىالعامةالمراحليستعراشالىالأنأتى

الموضوعخطورةمدىهلىالولو!لهعكنناوللكالحاضر،عصرناحتى،

المالى.كتاكنامحل

كتاكنااهدا!!ينمنليس!أنهالعارىاعلمعلهنا)حاطةكعيأنهعلى

الدراساتوهىالكتابثضهةالىالعروجول،الملسر!نطهلاتاستعصاءالحالى

الكر3.القرأنلى8الواردالكونيةللاكاتالمدصةالعلع!لأ

4!النبىعنالمايورالتفسير:لىاياوالمرحلة

هوكانعليهوسلامهالكةصلواتالنهىانالىالعلماءمنكثهرذهي

لاكيف،ومعنقداتومعاملاتعهاداتمنلههعاءمالكل،للقرآنالأولالمف!ر
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يقول:وتعسسهحانهلالثة،سهحانهاللةعنالمهفغللهص،المتلغى!وهو

.(44النحلأأ!لكروقولعلهمالههمفزلمالللأاسلتهضالدكرالهكصانزلناا

اللة.من!وحىول+نلسهعندمنمثمهئاكفسرلم!والرسول

خير!اللةرسولعنوالروا!ةالسندالصمهحةالأحالهثتكونوهكذ!

غوامضه.ومهان،محملهوا!ضاح،القرأنفهمعلىمع!ن

وذلك،النهوىالعهدفىالكريماللأرأنتفسيرلمعهلأالعلماءكعضويوضح

!النسهةأى،جعلتهلىاللرآنطهمدنكانواعل!هماللةرضوانالصحاكةلأن

عنهمتغيبلايحيث،باطنهدقائقومعرفةتفصيلافهعهأما،وأحكامهلظاهره

لايديل.العرآنللغةمعرلتهمكعحردلهممهسوراليسنجهن!ا!اردةولاشاردة

انكعالهعه.عليهم!شكلفيعا!الرسولالىوالرجوعوالنظرالمحثمنلهم

تماوتتولالقرأن،معانىللهممالنسهةواحدةدرحةعلىككونوالمالصحاكة

الىيربموهنا،منهمخر2لهعضظهرمامعضهمعلىواشكل،مراتههم

ظروفمن!العرأناحاطمامعرلةلىوتفاوتهمالععلهة،التوةلىتالاوتهم

لاماالنزوللسهابمنليعر!!النصكلازمكانمنومنهم...وملا!سات

لمنالعرآنمعانى!الرسولكوضحينالمناسبمنكانهنامنغهر.،بعرله

لهه.شىءلهمعلههأشكل

!صحلبةعنطماثووالتنعمير)!سنيةالهرحلة.

بعيىواس!

وال!أئبومجالسمهكر!لمحمهسعدواالذكن!اطةرسولملامهذهمالصحا!ة

لكانواظهرانيهمكينالقرأننزلالذكنوهم،يأخلاقهالتغلقألىوالسعىبأديه

معينخيرهنافكان،آ!ةكلكعناسهةالناسلاعر!،نزولهكاسهاباعرهـالناس

كهيرةعنايةغئواانهمايأصحيحا،لهماآكةكلمنالمقصودفهمعلىلهم

واسرارهاالكونيةكالحعانق!نمنمغلواولمغهرها،منكثرالنعهيةيايامور
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ولمنىالقرآكالقصصيهتعوالمأ!ضاانهمحتىفيها،!فكرواولمونوامعسها

قاصونطولهماالىطتفتواولم،نالقرآأوضحهالذىكالقدرالأفههكخوضوا

الإسلاميةالنفستعافماوالدسائسالخعالاتمنفيهكلاممنهمغىِ

سوية.لا

هى4القرأنلتفسيرمنهجهمفىالصحا!ةادواتوكانت

!القران.القرأنتلسهر(1)

الشريفة.النهوسة!السنةالتفسير)2(

النزول.كأسهابالتفسير)3(

والهلاغى.اللغوىالتفسير(4)

.جتهادىالاالتفسير(5)

الوحىشاهدالذىالصحاستلسيران"المستدرك،فىالحاكمْاطلقولقد

إذاكماالحديثعلومفىففدلكن.!النهىعنروا.كأنهاكأ،المرفوعحكمله

،الموقوفمنكانلالا،نطللراىمجاللامعاونحوهالنزول!سبفههفىكر

عنرواكتانالتاكعىعنالمنقولوفى.المتأخرسنمنوغهر.الصلاحا!نوعلهه

كانولذا،الصحايةعنتلغيهالغالبلأن،ممولهعلىالمفسرسوكثرأحعد،

كثركان!ان،التامعينكينوكذلكجدإ،كليلاالتفسيرفىالصحا!ة!ينالخلاف

عندهفهملامنفيحكيهااطفاظمختلفةعهاراتعنهمنفلور!ا.الأولمن

اوعبارةاختلافالىيرجععنهمالمنقولالخلافغالبيان،كذلكوليس6موالا

أو،الإسلامأوبالترآن،المستقيماالصراطكتفسيرذلكتضاد،اختلافلا،تنوع

الطاعةمنكلالأنواحد،شىءعلىمختلفةعهاراتفهى،ورسولهاللةطاعة

)؟(.صفاتهمنصفةبنهمكلذَكَرلكن،القرآناتباعهووالاسلام

.م861؟،2ط،6جدالمدنىطر.وال!اسالههاءصدرفىالرا-:أمح!د،ناضل(1)
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عهاس،واكن،الأهـسعةالخلفاء:القرأنتفسيرفىالصحايةمناشتهروهد

منالكةوعمدهلأشعرىموسىوابو،ثا!تمنو!د،كعبمن!أكىمسعود،صا!ن

أجمعين.عنهماللَةرضى،المؤمنينامعاثشةوكذلكالز!ير،

هواو،المفسرينطهعاتتقصىهوليسالحالىكحثنامنالقصدكانولما

أشهرمننفركذكرنكتفىن!نناالتلسير،علممسائللىالمسهبالتفصيل

.الكرامالصحامةمنالمفسرينهؤلاء

:!الدرسوللىمال:عهاساكننال،العرآننرجعان:عبا!اابن

تاخركعدعنهلاخذالىالحاجةاشتدتعصر.فلى،انت،القرأنترجعان"نعم

ولم،خلالةتشغلههلم،والتعليموالدعوةللنشروتلرغهلانقطاعهثم،ولالزمان

الأمة،حَفر8و،العلم"كحركحقلهو،الرعهةشنونرعاكةوقتعليهتاخذ

وقدالتفسير،علمفىمدرسةاولوهوالتلسير،،مسائللىالكميرواالحجة

وكان.وتعهيرهالقرآناسلوبتفهملىاللغو!ةالطريقةعنهاللَةرضىشجع

للشعرويوماللمعازىويوماللتأويلويوماللفقهيومايجلسعنهاللةرضى

..!الخ.والعربلأكامويوما

ئحكَمِهومعرنةاثةمكمابالصحاكةأعلممن:مطممعودبنالثهعبد

ماغير.فىلاالذىواللة:قالأنهجريرانأخرج،وحرامهوحلاله،ومتشاكهه

الآاللةكتابفىآيةانزلتولا،نزلتا!ناعلمواناالآاللةكتابمنسورةاُنزلت

اليه)1(.لركهثالإولتهلغهالةككتابمنىاعلماحداأعلمولو،أنزلتفيماعلموانا

مَنالىالناسحاجةفيهكثرتزمنفىعاش:طالبأبىبنعلى

فتعددتثواجااللةدينفىالناسودخلالاسلامدولةاتسعتاذ،القرآنيفسر

كانوا،الصحاكةاكناءمنجيلظهورذلكوصئاحَبَ،الثقافاتوتلونتاطسن

3353.رتم316لم2القرآندعاهدفىياس،!لقرآنشايلفى!لدارمىأخر-(1)
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رواهماكالتلسيرعلعهعظيمعلى!دلومماأكائهم.علمالىالحاحةاشدفى

عنهاللةرضىعلفاشهدث:قالحيثطفيلابىكناللةعهدفيوهبكنسر

عنوسلونى،اخهرتكمالاشىءعنتسالونىلافوال!ة،سلونى:هـعوليخطب

فىاوسهليكىكنهار،أمنزلتأملعلياعلمواناالاأكةمنمافواللة،اللةكتاب

الفاتحةعلىكعيرحعل()اىوَفرأملىاناردثلو4مولهعنهثهتكعا.جمل

لفعلت.

النهوةكيتفىسنينتسععاشت4المؤمنينأمعائشةالسيدة

الوحىفعايشت،وكعاله4يأقواولعاوكثرهماليهالرسولزوجاتكربوكانت

المؤمنينأمانبمهاالطهارهكأموركتصلمامافسرتهاهمومن،حهةمعاصثمة

النزول،كأسهابللقرآنتلسيرهملىاستعانواالل!نالصحاكةمنكانتعائشة

تاهـسخية.احداثمنسها!حيط!عاالقرآنهةالأكاتتوضئحداثمافكانت

مسلمينوقيس،طلحةأسفيعلىمنهمفاشتهر،التاكعينجيلو6س

عهدكنداسماعيل،السدوسىمةدعاكنوقتادة،المكىجهيرفيومجاهد،الكولى

اللةرضىالتاكعينمنوغيرهم،اليمانىكهسانكنوطاووس،السدىالرحعن

أجععين.عنهم

ينوشعهة،الجعدى!زيدببنجايرالتفسيردىالتاكعينمنصندوممن

جهير.فيوسعيدومجاهد،،عيعينةينوسف!ان،الحجاج

اوجزها،والتاكعينالصحاكةتفسير!عضفىللضعفأوجهاهناكانايأ

كلى:فيعا)؟(الصاكونىالشعخ

الىالمنسويةالأقوالمنكثيرونقل،الصحعحكغيرالصحيحاختلاط(1)

كالهاطل.الحقالتهاسالىادىمما،تثهيتولاإسنادغيرمنالتاكعيناوالصحاكة

.م2،8691ط،المكرمةمكة-الدايونىمب.النرآنعلومفىايهان:على()محمدالصالونى(1)
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الضرالاتمنكثهرومنها)مالاسوفهلهلت(،اللف!الر!ليت!فمهررمان)2(

دخلمياوهى!بلافها،علىللل!هامولصهيلأسلامهةالععهلةنصال!مالثى

لكتاهي.!لمنالمسلعسهلى

ياطيلوصنعواهو9لا،لئقواللقطرتللنلامي!صحاللامعضان)3(

لأمامي!انسهوااللهنللتطرفينلمكئهعةمكل،الصمامةكعضالىنسهوها

عهاسلا!ننسمواللينللععمم!نالتزللين!لئكومثلمنه،هوار!أماهلى

للمكام.تعلعاالهه،نسهتهكصحلمما

والنا!عينالصحامةعلىلصْوالاسلاملثلكمنلزنالعةمعضين)4(

عنالد!نهدممنرضبلكلنهوكة،لأحالهثدى*طهرسولعلىلسواكعا

منولحلروالتثعتلاحتهاطمنهعىلنامهةهدهعنوالوخمع،السىطر!

دلتا!عين.الكرامالصحا!ةاسننسيالثى!وال

،باللفوياتممعنتمتفصير8مصلةالموحت+

أكاتهمعانىعنالتعههرلل!هـهىالعوأ!فهم!ممىهىالعرمهةاللفة

نزلولعد،العر!هةللعةاصالنهدونالعرأنطهمكلأحد!كنولا،أهلالهو!هان

وسطاوكانت!هانا،واعلههالساناللهعلتكوملهئ،لرصثى!لفةالكر3اللأرأن

العر-.!هاثلهىولعاتلهملتمنالعهدللكلىينتشرماكهن

المسلم!نعلعاهمهاهامالتىوللرلممكالهموتولتالعصورهـ!توالى

والمهارسالمعاجممرضع،لقرأنملرلكحولالمستسمر!هنمنوغهرهم

تكنلمحدةكاللاظثى!دلعرأنلأللكالغرس!،وغهرمنهاالقرسطلاظه،

الصشر--الصور-النفاقالسمر&-4كلملىومنهايلاسلاململمنمألوفة

هذ.معانىكوخئح!لرسولكان-الكرسىة-لعرشىالصراط-الأعرا!

اخر"منهالفاتمنلفاظاالقرأنلستعملنم،!غهرهمللصحاكةاطلاظ
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السمل-4وكلعات،حهعمهةللاظوهىوائكه-حصس-لعهت:كلمات

الرليم--لسطاوكلعات،الفارسهةمنمعر!ةلفاظوهىزنمههل،-السرادق

،ثوم-لهناصلواب4وكلمات،الأصلرومهةكلعاتوهى،لرلوس-اللراهم

وماوالفهارسالمعاجمكضبعوالنالعلماءعلىلزاماكان.ائاعهرىيصلمنوهى

للناس.لهعهوتسه!وملرللمهالقرأنطقاظخدملأنلكشاول

المهفناللمةكعتنمنهامدلالمورهلىصو!داللفة!ععتضىوالتفسير

اكنيةلتعر!!الصر!الاهر!،متلسهرالمعنىلتلسيرواللا!و،أطفاظمدلولات

!رحهحو!ها،العرأن!وجو.النطقكهالهةسانهلراماتوهلموصهغها،الكلم

والههانالمعانى،اللألاتالهلاهةوهلوم،الهعضعلىالمدقملةالمعانىمعض

!ها.صعر!انعاأععاز.لأالتلسهرلركانأعطموهىهوالهدى

بلر!8التفصيرمرحله8الرلبمهالصوحله،

لىالعللىالثلسهرالىاللألهسهرألعللىمنالعلماهينتكلالمرحلةهلهولى

ليها،8حدكدحوانبتوضحالحدش!والعلومالعدطةمثعالاتومدواالتىالأمور

ئعمد!نالعلعاءمناثهلىالتلسهرمنالنرر!طؤقام،النطركانالعكلفكان

واستغراجالمعانىلتعمهصالأملاء-هـصمامعههمالصحا!ةمهعضالمنصَهلالى

لأريه.ولممتنهاطالأهداف

عناللةرسولنهىو!دمالراىتدسهرللعرأن!كونكهد)قائلكلأولوثد

العرأنلىفكلمنن45الش!دحدضهدىكالرلىيىممهوىالعرأننىالكلام

هوهنا!الراىألمرادأالشركاصى)3(الش!كرىاخطأ،)؟(؟.فعدفأصا-مرأيه

(I)اكنا!يفىالكلاميا-4!لمكنا-فىافىت،رضعند*عنضنه،فىماؤلورو.الحدث"

فيصتهفىالترطىورود.ا!طهضدفمىيري!وكلصللامحعامىفىل!)من)وطفظ،طملغص

شسه!لفىوهلالكلمالمنلر"يرأ"؟!قيين!رالدىلىصاءمالاس"في-لفيكتالي .صماسينصعلوهولرلهأ-فىاهل!مرالصىشى

.66،لمItالأصذى!غةوشهمولنعىوولرىأحمدالامام-حرم!ابن

.ام859،روا،لل!سلعامةالمصط!صه4!ص.صة:)أصد(ال!اصى)2(
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لىالمستعهمالطريقأخطأهدفصاحهه،يرهانأودليلدونطالالذىالقول

محعولاحهنئذالراىلكا.!وبرهانلليلعلىتفسهر.شاعتمدانهولوالتفسهر،

ضار.غير

فعد!رمن!كنومهما...4الشر!اصىالشيخطولطورهلكلاموكعد

"طاثفةهمالمدرسةهذ.وقواموالعكل،كالرأىالعرأنتلسعرمدرسةظهرت

كنالان،العهاسىالعهداوائلمنذالمدرسةهذ.ملامحكدتوثد،،المعتزلة

العهد.هذاهملهناكاوهناجذورااوكذورالهانجداننستطيع

4قسمانe"اىالتفسهرانماختصارالثولويعكئ

عنكعيلا،سهحانهالشارعلغرضموافقاكانماوهو:محمودتفسير

فهمفىاساليههاعلىمعتمد!،العر!يةاللعةقواعدمعمتمشيا،والضلالةالجهالة

الوقو!ملتزما(باجتهاده)اىْمرأيهنالعرآفسرلمن،الكر!مةنيةالقرآالنصوص

كانالعزورزالكتابمعانىمنكرىفهعاعليهامعتمدا،الشروطهذ.عند

سائغا.ثاثزاتلسهر.

حسم!طسرك،علمكدلنالعرآنطسرانوهو4مذمومتالسعر

الفاسد،مذهههعلىالكلامكحملىأوالشرمعلأ،اواللغةسعوانينالجهالةمع،الهوى

اللةكلاممنالمرادكأنويجزم،كعلمهاللةاستأثرلهعايخوضأو،الضالةوبدعته

)1(.الهاطلالتفسيرأوالمذمومالتفسهرهوفهن!اوكذا،كناهو

،جديدةقديمةمشكلةكالرأىالتفسيرعنالنهىمشكلةفإنوعموما،

لىالنظردونيحولنفسياحاجزاوأوجد،التخو!منلوناأورثالنهىوهذا

خلالمنالكريمللقرأنالخلودمعنىتؤكدحضاريةآفاقارتيادومحاولةالقرآن

ذلك،فصء،لىكعضهموحرص...العصر)2(لقضاياالقرآنيةالثراءةاستمرار

طكا.مر:الصايوفا(1)

للنكرالعالمىالمعهد0)5(الاسلامىالفكرتضا!اطلة.القرآنمعنتعاملكهف:)محمدبمالنزالى(2)

38.بما3،299ط،الاسلامى
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التدبرفىللعقلالفرصةاتاحةوعدمكالمأثور،التفسيرحدودعندالتوقفعلى

التنزيل،عصرفىالرؤيةحدودعندالتجمدمنلونالىهذاأدىكماوالنظر..

شنونفىيفبلأنيمكنفلاتتطور،لاالتىالتوقيفيةالعباداتفىصحإنوهذا

القرآنهدىعلىوالامتدادالانطلاقمنلهالايدوالتىالمتطورةالأخرىالحياة

فىوالتفكرالنظرعنالناتجة،كإطلاقالراىتحريمعمليةتكونفقد...الكريم

نهيناالذىالراىأنأعتقد...وخلودهالقرآنلامتدادالمحاصمرةمنلونا،القرآن1

إلىمتجهاأو،النيةسيئالانسانيكونانوهو،الهوىهوبهالقرآنتفسيرعن

الراى،هذاأوالمأربهذايخدمكىعنقهويلوىالعَرآنفيتلو،الماَربمنمأرب

...شرعاالمحرمهووهذا

للتفسيرالغزالى)1(محعدالشيخرآهالتىالضوايطمنمجموعةوهناك

!لى:كماهناونثبتهايالرأى

نىالعربمعهودخلالمنالقرآنبفهمالالتزام:الأولالضابط

.الخطاب

مُعِنةوسيلةليكونالمأثورمنالصحيحاسمتصحاب:الثانىاصابط

.الهوىومجازفاتالقلوبخطراتمنوضابطا،الفهمعلى

إيضاحوسائللتكونالنزولأسهابعلىالتعرف:ا!الثالضابط

.المعاشالواقععلىالنصوتنزيلالرؤيةلتعددمعينة

ماأو،والسليموالعقلالمنطقتواعدعلىالخروجعدم:الرابعالضابط

والصيغ.،اطفاظودلالة،الصحيحةالفطرتقتضط

العامةالمقاصدعنبالراىاوبالتفكيرالخروجعدم:الخامعىالضابط

مسفمات.أنهاصكلىالقرآنفىحددتالتى

الايق.المرجعننى:)محمد(النزالى(1)

ثر84!!صي
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فىالمعرفهةوالحقائق،العلمىالكسبمنالاستفادة:السادسالضاول

للايات،النظرأثناء-حقائقاصمحتوالتى-وغمرهاالاجتعاعهةالحياةميادين

هنافالعمليةوالفكر.النظرلمركةموجهةعامةقهعةالاكةجعلنفسهالوثتوفى

تساعد)نها،كالأيةتتحكمالتىهىوالمعارفالهشرىالكسبلهس)ذ،مزدوجة

الهلفوتحد!د،التيعههههمةللاكةفههتهلىالذىالوثتلى،الأ!ةلهمعلى

العلم.منوالم!صد

الضامصة8الهوصة.

الكونيةتلت!ياتالعلصالاعبذدجهابرلؤموحت

القوثن8

المجالاتفىالمتضصصينمنالأمةعلماءو!لَمَةمصوداتحا.وهو

الاسلاميةوالغمرةالدينمةالحعا!ممةمنطلقمنونلكالكونهةوالفنونالمدنهة

عنناهيك،ليهوردت)شار6كلوعظعةالفالد،اللةكتابلاعجازامرازلم

،والكشوف!الهحوثيتلاهمالذىالعصرلفةوهى+ولصزحتصر-كل

ةالواردالكونهةللاصاتالعلصالتمقيقيناى،والتحعهعاتالدراساتلفة

نحاولوالتىالحالىالممثهضهةهووهطهالأنضرورريااضحىالقرأنلى

علاجها.

خلوده..الكر3)العرأنالقيممحثهفىالهادىعمدامنالدكتورطول

صورمنصور8ظهورالحاضروثتنالىعلهناولالنةأنعمومعا...:(ووثؤ

تدليةخلته!عضاطَةفالهم،العلعىالعرأناععازوهىAالكرر3،اللأرأنعظعة

وتناولحعائقث!كرالعرآنانللك،علعهةعظعةمنالعرأنلىمالهعض

ى!كنحهالعلمحعلمماوحكعلأ،سيبئمنلهها!اكنهراالعلمكادتموضوعات

لوائد.منلهه!اكستلهدالكرسمالثرأن
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الكريمالقرآنالى!جهونالهاحثينمنفكثهرجلها،الأمرهناظهرولقد

كلمتفهمين،)شارة!كلمستفهدكنمعالاقهم،لىالعلعىسه!ه!فتنعون

مسائلمنكثيرفىفواثدمنالقرأنفىمالهعانالمؤتمراتعقلتحتىتعهعره

الهاحثون)؟(.هـسغتنعها،الهشرمةكهاتنتلع،العلم

يثا(وهةيما!)"التالعمر"وأتعاهات-امي

معارفمنعظثمجانبعلىكانواالمقسرين!ائلينفمطشكلامما

،القرآنانهاءمنكعرلونهكانمال!لكالىدلاضالة،أزمانهموثلافاتعصورهم

...شأنها،دىالأكاتهدهنزلتالتىواياحداث،أكاتهنزوللا!ستالتىوالظرو!

وهوانهمعنه،كحعدوالممنهداللعرأنتفسهرهملىلأئمةهولاءالتزمومد

احدعنمرلوعايو!اللةرسولألىمرفوعاسمعوه!الأكةطسرونكانوا

تلسهرلىالرسولعنسععوهشهئا!جدوالمل!لا،عليهماثةرضوانالصحاتة

أكرزهانجلىسوفي!واتتفسيرهملىلهموكانوالاجتهاد،الرا!الىلحأواأكة

أنكعدالاالدنهاالحهاةالأئمةهؤلاءكغالرولم.شأإدكة)نالعادمالفصللى

اللاحقونفكان،وعلومهممعارلهموزثوهماللهنتلامهذهم!ىالأمانةسلموا

منوالهم.علىوفسحهوالمملالهمفهحنهمواحثالوارثصنعم

الرثعةواحتوتفههالأثناسواختلطت4ثUTامتالتالاسلامىألعالمأغهر

المِحنالعالمهناعلىتوالتثم،لسنلأشتىالاسلامعليهاانتشرالتىالأرضية

التقالعدوتشعبالثعالاتتعدد!ىكالاضالةاللتنهذهفكانتوالخطوللا،

تقاليدوكعضاليقاعهذ.ثعافاتتأثهرمناللكاكوعدماطسنةوتعددوالمشارب

القرآنتفاسيرالىواخهاررواكاتتسللدواعىمننلككلكانءالأصقاعهنه

خلود...الكر3النرق:الناثراعدينالمهدىعدصحعدأيوبخ!لدكتورالهادىعهدا!ن(1)

.امAAA،روا،السظالرطالمرصة.اإسلاطنهصللةفى3لراالكا-!رثضمن.ووصده
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هولاءكللنمنالرغمعلى،الدكنووهرتنطهقولاالم!مرسعةروحمعنتفقلا

واحدةكأدابوتهذمواواحدد!ن!ضعهمواحدةملة!معتهممدالشعوب

مواردكصمول!الكدركداشدكدماختصارهكنا...واصدةكأخلاقوتخللوا

الموارد،هذ.الىطرعلهاتأخذر!ساطهرهملكتاللايملماثيواخلتالتفسهر،

ليهاازدهرتفترةعلههاجامتلأمةلنيلانعهة.طاهر8!هلمنكانتالتىتلك

.الهحوثألاقليهالاتسعتضود،طولىمعدزاهر8صحوةليهاوعمتالعلوم

منهمفلكل،الدراساتلىالعلعاءمنازعوتعدعتالالركطراثق!ههاوانفسحت

العرأنتفسهرلىشتىاتجاهات!لنافمومنلههه!دعالدىومشرمهملمهه

طى6لهما!كعازها!كنيلاتعاهاتوهدهولشرلهها-العلوماملوهو-

الرسول!عهدلىلأولى!رحلنين)؟(4مزو!د4!المثورالتلأسير.

الهجرهين،والثانىالأولالعرنينلىالصماكةوعهد،الراشدمنالضلفاهوعصر

عنالتلسيرعزلحيثالتدهـسن،مرحلةهىوالنانهة،الشسلأ،االمرحلةوتسعى

مالمأثورالتفسهرتدهـسنظهرثمالهمرى،السالسالقرنفىونلكالنمبى،حدهث

قفسهرلىالههانجامع)مالماثور!تلسهركشلئمهرومنلأسانهد.لكرلون

للععولمتلسهرللعرو!التنزول،مععم-الطهرى(صرسرالاكنالعرأن

تنوير-لصفوطى(الدكنالبلالمالمأهمورالتلسهوكلالمنثورالمر-)للهفوى(

الأمبىلعكلهمالعرأنتلسير-)لللهروزاب!ى(عهالسينتلسهرمنالملأكلس

القرأنمرسر-لسعرقندى(للهثألأسلهمد-كثهر(منال!معاعهلاللالاه

.للئعالىأا

دتنزسلممدر!8المنمم!هدادىدكتي!عهرومن8مالراىالتلسير.

-)للهيضرى(لترولولسرلرلتنزول!لر-لنسمى(المممودلتأد!لوحدائق

لقوأنقلصهرلىالمعانىده"ع-أللنكن(التنزولمعانىلىالتوسللها-

آ.0891،!م!صر،العارلىمارللنرش.ونامجمصطملأدة0صن6على1،الون)1،
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اللفغرالفهبمعداتهحللعروفالكههرالت!فص!ر)للالوصي6-للثانىوالسع

الرأنكأ.

3،مرلأدلمالمأكدالتفسهرعنتلرعوقد"الاللهىالثلسثر"

الحندية-المعنزللأ--السنة)أهلللمنابتهعاالللههلألأغد،سيرتنوعت

احكاغ.الثرآن-)للجصاص(الترأنلمكام:لههالمؤللاتاشهرومن.....(المالكط

اللرطهى(.اثةعهدالأيىالقرأنلأحكامالجامعالعرص(الا!ن

،الهجرىعشرالراكعالقرنفىظهرالدىالتياروهو4اياد!ىالتفسهر

وكذلك،الهلاغىاومنهااللغوىسواءوالتععهدإتالنحةالعهاراتمنخ!وهو

)لمحمدالمنارتلسير4فههالمؤلالةالكتبيشهرومن.المذسةالضلالاتمنخال

الكر!مالقرأنتفسهر-)للعراغى(اللأرأنتلسهر-رضمرشهدومحمدعهده

.حيازى(مممودالممعدالواضحالتفسهر-آشلتوالمممود

العظهمالترأنتلسير4فههالمؤلناتمن4والاشاوىالصو!ىالتئسير

الفرآنحفانقفىالههانعرانس-اللسلعى(التفسهرحفانق-اللنسترى(

القرأنتدسمردىالمدكدالهحر-)دلعشهرى(يلأشاراتدطائد-)دلشهرلزى(

العزانم(.ا!وماضى)لمحعداللأرأنلسراو-ععيهة(الا!نالمحهيد

تتحدثالتىالقرآنيةيلاكاتالهاصأ!ععوفهه4للوضوعىالعلأسير"

-الولحذةالسورة!ماءمنونلل!،!كمتىموانيمنولوالمسدة،نفس!ىتشيرد

طلمكان،والزملنالنزولحسيالأكاتهلهالهاحثوشطمالمتلرقة.لسورمند

منلد!عةكتب.التلإسهرهذههنوكانالمبلبر!ة.إلهسلاو!نمرحمهلن3كهأضد

نامهعبة،الأسالبرأنبعإر-العهم()جوهن3!ضاء.بعبرأبئنىالعيان،!هرها

-)للعمماص(القدأن-ا!يكاميصِنهانى(اللرإئهإللرالثيملرداتطلتبم(-

فىالمعاصرينكلتب+!مئالنحا!مبئ(!جعلر)لأِص!ير2لىوالئسوخالئاسني

هه!!
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الثرأنلىالعقيدة-الععاد()عهاساللرأنفىالمرل!4التفسهرىالاتياههنا

(.الديننصر)علىالعرأنلىآدم-(زهرةأكو)محعد

الزمخشرىفطسرع،الذالهلاغىكالنلسير:الأخرىالتالسيرات"

وهوالتأ!يل(وحوهفىاماويلوعهونالتنزولحقائقعن)الكشدكتاولفى

العلماءكعدالذىالللسفىوالتفسهر.االكشا!،!اسماختصاراالمعرو!

الذى،العلمىالفبب،.والتفسهرامفاتيح!كتاولوثلك،روالهمنالرازىالفضر

التفيراتلمواكهةعشر،والخامسعشرالرابعالهجرييناللأرنيندىموضوحظهر

كاياحرىاو،القرآنلأ!اتجديدفهمعرضطحاولة،والمعار!العلومفىالسرلمحعة

لىالمعلوماتلدكهمتتوفرلماوقهلمنسلفنااليها!تنههلمعلميةجوانبفهم

أصولهنتناولالذىالتفسهروهو،نالقرآتفسهرفىلهستعملوهاعصورهم

الحالى.كتاكنافىمنهالعلماءومواقدوشروطه

***
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الكريم:القرأنتفسير

ط9لشرا9لىلإصوا

لمالنه!لى

الخاصلع

-!

صلى!
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اهلهومَنْالاكحملهاككلهغىللاخطيرةامانةاللرآنتلسهركانلما

ر!دصط!ةاVSAللناس!ضرجحتىالعرأنعلوممضتلددىالعلمهةالكفاءةمنلها

الفكرلىالشفلوالجهالةعن!عط!ا،والعلعىواللفوىالدكنىالشططمنخالية

هـضهههونها،لأمانةهنهمن!شنلونكانواالصالحالسلف)ن.والشرسعةوالعقيدة

تعلأس.اثةحسابوخوهـمنواعحذرِففى6مدمواف!ذا

مهعةلىالمطلوبتحعقانهاراواشروطالاسلامأعلاموضعثَئمومن

رحمه-احهائه)1(لىالشروطهذهالفزالىالاماملوضع،اللةكتابكتفسهرالقيام

وخواصهم،الناسعامة!فهمهامعابأظاهرةمعانىالقرأنطلاظ))ن.الله

رحعة-انتكلئم.(منهموالعلمالهحثأهلالاطهعهالادقيعةأىكاطنةواخرى

الحدكثلىوالسلامالصلاةعلههموله)واما:للأالالشروطالى-علههاللة

الأخهارلىلردوما،النار،منمقعدهفلاتهوا!راكهالقرأنلسرامن4الصميح

علىالاثتصار!كونانلاتخلوافلاكالراى،القرانتفسهرعنالنهىلىصالأثار

وكاطلآخر،امرولالمراداوكالفهموالاستقلالالاستنهاطوتركوالمسعرعالنقل

:لوجوهيسععهكعاالاالقرآنفىأءحديتكلملاولالمراديكونأنقطعا

الط،ومسندااللةرسولعنمسموعانلكككونان!شترطأنه4أحدهما

اللأرأةكعضقىكصالدالالامماوذلك

لانالأكات!عضتفسهرفىاختلنواوالملسرينالصحاكةان4والثانى

!استنهاطه.لهظهر!االمعنىلىقالمفسركل

وفا!:عنهاللةرضىعهاسلايندعاوسلمعليهاللةصلىانه4الثالث

،.التأويلوعلمهالدينلىلعههاللهم5"

!ستنهطونهالدكنلعلمه):النساءسورةفىقالتعالىأنه)الرابع

وراءانهومعلوماستنهاطا،العلملأهلثهت-ل4)83(منهم

السعاع.

العرميةالكتباحهاءدار.الد!نعلوماحهاء4محمد(ينمصمدحامدلو)الامامالفزالى(؟)

م5791،!اللاهؤ
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أ-Lعلىكنزلف!نهالصهثلىالنهى)ولما4قائلانلك!عدلضافثم

و!عههن4

طهعهمنميل!الههراىالشىءلىللمفسركلونين،الأولالوجه

علىلهحتجوهوا.،رأكهوفقعلىالعرأنفهتأولوهويه

لالكانوالهوىالرأىذلكلهحنلمولو،غرضهتصمهح

المعنى.نلكالثرأنمنله!لوح

كقوله:عليهاوعفبذلك،علىكأمثلةالذرحمه-6لىثم

دونللهوىالموافقالفاسدالرأىهومالرأىالمراد)فعكون

والموافقوالفاسدالصحييتناولوالرأى،الصحمحالاجتهاد

للريى(.يخصصقدللهوى

تفسبرالىالمفسر!سارعان:مالراىالتلسهرمناللانيوالوجه

يتعلقفيمامالسماعاستظهارغيرمنالعرمهةكظاهرالقرآن

معنى،منكثرلهاالتىأطلاظمنلهلطوماالقرأنمغرائب

والتأخير،والتقديمولاضماروالحندالاختصارغرانههفمن

المعانىاستنماطالىويادرالتلسهرظاهركحكملمفمن

كفسرمنزمرةفىوسنى.غلطهكثرالعرميةلهمكعحرد

وللهتقىاولأالتفسيرظاهرلىمنهلامدوالسماع.مالرا!

ولا،والاستنهاطالممهم!مسعن!لكمعدئم،الفلطمواضع

الطاهر()9(.كملالهاطنالىالوصولفىمطعع

أشرناالتىالغرائبلأصنافامثلةالفزالىحاهدأمولأمامدردلنهـمعد

القرأناسرارمنالعلمفىللراسخين!نكشفلانعا:مقولهختمسا!عا،الهها

وتجردهمالتدسر،علىدواععهموتولر،!لوكهموصلاءعلومهمغزارة!عدر

فلاالاستيفاءما[ف،منهاعلىدرجةالىالترقىفىحدَواحدلكلومحون،للطلب

لتتمإليهالليرجعمالردهالتفسهرحدكثفىالعلماءمعضأرا.سامقلصللىاصللنا)1(

الصور8.

!!،9
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الخلقكقناوتالهحههلاومن...لهانهاكةلااللأكلعكلاسرارلهه،مطعع

طنىلاالتلسهروظاهرالتفسهرهظاهرءمعرلةلىالاشتراكمعداللهملى

عنه.

عشر

لالط

كعلم،

خمسةالأتعان(الطمههركثاوللىالس!طىالد!نعلاللامامعذولعد

اس!هاطمينمالملسهرالعانمهلىكييعثعأ،

الوضع.!حسيومعلوماتها!لاظملردإتشرحلمعرفةهاللنةعلم؟()

الاعرا-.كاعتلا!كضتلدألمعنىكهالنمو،علم)2(

(r)الأكنية.تعر!طريعهلعنالصر!،علم

الاشتقاى.)4(

.الكلامثرتهيخواص!ر!وول،المعانىعلم5()

الدلالة.موضوعحهثمنالكلامكعرهـخواصوط،المهانعلم)1(

.الكلامتمسين!رهـ!عوهوول،الهد!ععلم)1(

الحرو!.ومضارجالأكاتنطقكهالهةكعر!وول،العراعاتعلم)8(

!لون.يصول)9(

(-ji..t(I.الئعه

(I I)فهه.انزلتماسمسبيلاكةمعنى!رفوول،النزوللسهاى

وغهر..الممكم!ر!وول،مالمنسوخالناسخ()12

.tenعلم)13(

والمههم.للمحعلالمههنةالصمهمةالأحادكث14()

علم،كعاعمللمنوتعالىسهحانهاثةيوَرثهعلموهوالموههة،علم)15(

لمماعلماللةالرثهعلم!اععلمن5:الشرلهدالنهوىالمدكث!ثمهر
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كانمنلههوشلهاللأرأنسمانما5رضار!مهدمحعدالمفمهخطول

ارو!فنهما8لصلافهروهى8الصلالىتلاوتهفىوقلههوومهههانههنصس

وهدىونور،علممنتدمر.terترتالهوفاثدةتنرعلهموض!ممنمنهمعالى

معهـعلزمها...مطرلةالعالملىوسنن!ض!ثمهة!نشررومهرةوموعظةورحعة

اللةاصرماوفعلهنهاثهنهىما!ترل!تعالىاثهمعو!وملازمةططرةعللثلك

9(أ...لاستطاعةكلدرول

مدائعلمدنرىهشر()الرا!عالاضىالهيرىاللأوننحوئدئمالتههنالالا

النورسى،سعهدانهنورا،!اقلعلانيمهلمعالمسلمهناعلاممنوواصداالزمان

العلعاءمنكثهرامععلتىالنور،رساثل5لناتركالدىوهو!تركها،المولود

توطهداىالا!انتمعهقالىضيتلسهرالكر!م،للعرأنتلسهرينهاعلى

كانلعد.التللهدى،لأ!ان5-كثهرالاحراث!كدمالملهص،"لاكعلنالأركان

والعهارةمالللظالمعنىالتلسهروهوالألل4نوعهنالتلسهرلنم!اثهرحعه

اثهاتاالكرر3للعرأنالا!انهةالمدانقاثهاتهو!لثاثى،الك!سةالأ!ةدىوالجعلة

الواضحة.و!هراههنالرصفةمالمعممدعما

تلامهذ)امد)2(أليكوندور!مهرللاستافىههعةطوظةمحاضرةوفى

فعر8حامعةفىالطلام!منحشدلىم0091سث!المضلصهن(النمدسى

علههاملتهاللملسر!لمروطاللماضر!ضحالهلاكستان.منضهو!!مضور

مناللد!عةالكشولتزخرماالى)اضالةالمهلادىالعملمر!نالعرنمعتضهات

والتى!هانها،الأتىالشروطملى!ركز)نهالملسر(5لطمروطوتلص!شرح

طى6مالعراثهامننقتطد

العرآنككوناى،لهاستان!العرآن!تضذأالكرسمللعرأنالمفسرهلى)1(

مرشل!.

طكل.!ر-4صن،طىلم18ل!شى)؟(

(Y)الإنان(ودكامل)الأ!ان-المعنرنلنورصصهدالزسلاطعككتاييملعر4،كوندوو!زسر-لي.

.ام889معر-!الجصورلونا!ار،2رو.الصالص!صم!انلرعمة
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(Y)

)3(

)،(

)0(

)6(

)7(

)8(

ومشرسهمسلكهتأثهرمنمصوناالكر3اللرآنملسركمصأ!مي

كى،الدرأنتلسهرعندوهواهالشضصهةللواقهعنو!عهما،"الضاص

ككوناالمفسرعلىولهلاونعائها،صلانهاعلىالعرأنهةالحعاثقتظل

انطزمان،تام)خلاص/وعلمالنظر،د!هقلإطلاع!ثماملالفكرواسع

منولهنالد،ععهماحتهادوثا،سلهمل!كلموثاعههلاهلامةككون

وافر.نصهميالرمانهةوالعناكةالعسسهةاللوة

ا!،وتعالىسهمانهاثهمعتام)خلاصهلىاللسرحونلنميي

غهر!صولاسوا.،احدمنمعنو!ةاومادكةمنلعةمنشهئامرحولا

مرضاته.

و!تؤتهونضارته!بدتهاحتفاظههىالكررسميلعرأنمععزاتاصدىان

!نزلوكأنهحاحاته!ىوتطلعهالعصور،منهصركلالىوتوثهه

كعيالعصرهنالىمذاليودالدىلالتلسهرالعصر،للاللكلى

هدا،هصرناا!المثوصهةالك!سمالدرأنمناليعهةتلكككشدين

منا!تداءَالعمهعمنه!ستلهدماضحمأسلول!هـسهنهاهـسوهمحها

منه.ممرومامنهميحدممصلندون،الضواص!ىصانتهاءالعوام

مألللأضمتأا!،لهمنهعالاثهات،لىالإكعا!هة5المفسرصضدلى

العرأنمهاماءالتىالمقائقتلكتلند،لارصانة!ع!قودةلامقة

الك!3.

!حثالكر3،العرأنحعانقمهانهعندنالل!ا!لهفاالمملوول!ونلن

معا.والوحدانوالروحوالقليالعقلمنكلاصور

والفضرهوالععفوالفرورالأنانهةعنمترفعاالملسرككونلن!هفى

لالراكها.الحليعةرورسةتيجيالتىالصلاتمنامثالهاومن

للرسولالمطهر6السنةكاتهاعاثةكرمهمعنالمفسرككونأنلا!د

وان،والجعاعةالسنلأJAIعلههماولق!علمهعاملاهـسكون!،الكرركم
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لىألثهاتعظهم،الاخلاصعظهمالزهد،عكلهم،لتعوىعطهمحوت

كعهارةاو،والنضمهةالوساءهطهم،لصدق!ثكلهميلاسلام،خلعة

العظهعةمالتدوىالغالصةالعهول!هةلنلحك!لاحدنةميعزة

المصعدكة.الرسالةلأنولرلو!انهةلقدسهةولقوة

اللأرأ!لىسمالة!تلسهرمهامهعندللفسر-!هصلأ!نيعنى19(

...والملاحفاتوالتض!يعاتالضفوطلنواعمنلل!دهلاتالفرتحت

كصهي،الذىمالعلال!حترولالهلاء،فواءمننرمررمكولا

مننوعاتمتوهوالعرأنلىطررلحمهنالوفتدىمصدرفلا

اللرأنمعصدههسه!لىمالموتكستمدولالتثهو،فواع

والصلاكةيلأ!انهوةمناثهوهههلمالعمعالعافمورضصدى4لكومم

لمق.على

الأئعةاتفقالذىالتلسهرمهزينعنلهمعلىلىالهوطىالدكتورتصث

!عضوللهقارعصلمههكتههلدللعلككولا!مصههعلىلقدهممنذ

مناسهارأكناهلقد!القرأن،الواردةلكونهةلأطتمعض"تفسير،فىللسرفى

طى)؟(4لهعاالأسعسهلهالهوطىلدكتور!رفىكنا!ا،منللوخمعهلاكل

خلا!لاالنىوهداعدهاالعدسهةاللنةلدكلاتالتفسهرصحضعك؟()

علهها.

العمومكأحكامعلهها،المنفقلنصوستدسهولعولعدمضضعك)2(

دالمدهوم.والمنطووولت!دو!لأطلاقولضصوس

(r)*حهث،اللأرأنفىلمرىأ!ةا!ةمضعونمعحال!ةمعارضةضعلرض!

قواعدمنقاعدةا!ظلتمت!فهعاللعصعسم!من!كدنلا

النصوس.تفسير

سبلة.كهححطأوالعهالعلمجعرالتر!دفهرفىمسفلماظ4رمضك(صعدمحمد1،ايوطى)1(

.979؟م)6،2(هكتلرص
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حديثلنصالثاكتةالدلالاتمعحادةمعارضةالتفسيريتصإرضلا(4)

للتوفيقسائغاسهيلاالمعارضةهذهتتركلاكحيث،صحيحنهوى

بينهما.

اننحب:فيقولالهوطىالدكتورم3!علىالحعصىنعيمالأستاذويعقب

وهو،الأيةفهمفىالمفسراجتهاديهيرادالرايعاياساسفىالتفسيرانإلىننهه

شأنه،جلاللةوهوالمتكلميريدهالذىالحقيقىمضعونهاأونفسهاالأيةغير

أما،علطمقدماالصحيحالنموىالحديثكانولذلكالهشر،كلامالتفسيروهذا

فهىوتواترصغمهماالنهوىالحديثفانالحقيقىمضمونهااونفسهاالأية

أوردهاالتىالأركعةالأسستكونوكهذايهطلها.لافهو،لهوأصلعليهمقدمة

كها)9(.مسثعاصحيحةالهوطىالدكتور

ولاعليهاخلا!لاالكريمالقرآنلتفسيرثلاثةاصولهناكف!ن،ودعد

هى:3(فيهاجدال

أجملفمابعضا،كعضهيفسوالقرآنلأن:يال!رآنالقرآنثفسير(1)

متأخراالأ!اتمننزلوماآخر،موضعفىفصئلموضعلىأحكامهكعضمن

المرآناحكامبمنكذلكالرطويراعى...ممقدمانزلماعلىمعناهفىمبنى

التىالأياتإلىالنظرحينالأحكامبقيةقتناولالتىالأياتتراعىأىجميعها،

معينا.حكماتتناول

عنهس!لماتبيانمن!النسعناثرماوهو:النبوىالثفسير)2(

!قولكما،للقرآنشارحةالسنةأنأى،وأحكامهالقرآنالفاظمنالصحاية

تفسيرفىمعتمدةتكون-توثيقهاحالةفى-الصحايةأقوالفإنوكذلكالعلماء.

.نالقرآآيات

ببعروت،الرطلةمؤصسة-الحاضرعصرناخىالنبوم!البعةفذالقرآنإعجازفكرة:الحممى9"نيم،(1)

0244014()بالكرتالأسلامىالرعىمجلة.الكركمالقرآنتفسرفىنهج:محعد،أدلمصقىالد2)2(

(.)يتصرف.ام849هـ/
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الأكات(الوالأكةمعالهةعنمطهاموهو4اللغوىاللأهسهر)3(

الهحثفىلداصالأهالاهـ.منهطدولأالأفطضهمنغرضرر،لعرأنهة

وقتللعرمهةاللفوىللمعيموفعا!فاظمعلنىتكونلنلأمةلعو!لىفى

تفههرمنالزمانمرورمعطفاظمعانىهلىطرالماولعاوليى،القرأنتنزول

لىالللظةهده!استعراضالعرأنىللفطالدلالىالمعنىهـراعى،الناسعند

الحعيصالمعنىعلىالممازىالمعنىتعد3عدمهـسيب...كلهالقرأنلىمولضعها

والمقلدكالمطلقعليهاالمتفقالنصوصتلسهر!عوامدلالتزامهـسمبالمهاشر،

....الخ.واسوموالمنطوق

***

001!!
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النه!لى

لى5اللمدا

يمالكلالقرأنمييلى9تاه

!i/
!
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لىلستعماله!ثر،التأهـسلمنأمئمالتلسهر(لأصلهانى!اض!مل

النلسيرانوههل.والععلالمعانىلىالنالدلسنعع!وصروملرلانها،طلاظ

ى!متومه-لفظتومههلهوالتال!لولعا5لاحالا!هالامحثعللالدظ!هان

لاللة.منطهر!امنهاواحدالى-مضتللةمعان

والتأهـسلمعازا،لوحعهعةاماهالللظوضعكهانالتلسهراالتملهىوقل

لل!هن)خهاروالتلسهرالمرادهحعهعةعناخهارفالترول...الللظماطنتلسهر

لوظاهرهوالقسواءمعنا.،و!هانالكلامثفسهرهوالتأهـسلانوله!

كانطلَفاالكلامكانل!نهمالإمالمرادنمسهوول"العلملممعضولل.خالله

ول.المفهرالشىءفنستال!لهكانخهراكاندانالمطلوملا،اللعلنالستأهـعله

كسوسالمؤوللكأن،السهاسةوهىلاطةمنمأخهـةالنأول)نوه!

موضعه.فىوشنعهالكلام

لهوالتأهـولاما،الكررسةالأكةمنالظاهرالمعنىهوالتفسهرلهضاكوقهل

.معانعدأتمتعلالتىالكرسةلامةمنالمحثملةالمعانى!عضترث!

العرأنمعانىكشدهوالتفسير!الاتعان(لىالسهوطىلاماموعلول

للاسرارالضفهةالعانىمنالعارلونالعلملهلشنهطهماطتأوولالظاهر80

الكرسة.الأكةتصعلهاالتىاللطهد"الرمانهة

غهر.ممتعللامعنىفىالتلسهر،ولحهرهماواللضررىالماتر*ىوكل

الممتعلاتاحدترحيحوالتأهـهلهناهكالللظعنىاللألنعلىومكمهالةلهطعفهو

!مهالة.ولا!طع*كالدلهل

كسمىوالسن!الكتابفىمفنلما،السماععلىمعصورلالتلسهر

لمرواكة،مابمنلأنه،لههرهولاجتهادtلهكتعرفىينلأحدولهستلسيرلم،

الدراكة.مام!منفهو،ألخطاب!ععانىالعالِعونالعلماءاستنهطهماوالتأ!ل
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حدا،معقدةععلهةلهولتأ!ولوسا...6الححاعىلمعدلدكتورطول

مواقداختلدتلعدلد!اطاهر..دى!جدهلا!مهئاالنصفىمىهالموول

ملهكاثظ!اللىأهوالك!سةالأكةثرالهعضهمهالمأوولمنللصلمسهلعك

لىالدكنفأما،ولضرمنعمامهاتالك!ام!أمهقمحكعاتأما!معهمكتالي

!علمومانأهـطهما!ثماءاللل!امععاءمعهثعماولماهلومهمذمغده!هعون

با،ر!ناهندمنكلولأملاطولوناالعلمهىمداسضون4اطهثأهـطهيلا

لفظعندالعراءةلىهلعاءهتوثد.7(لمعمرانالأ!هاليا!لو!و*

ا!تدائهةجعلةالثانهةوالعملةافىا،يلاثاهـسله!لم)!الىه!ة،ليدة

سهحانهالئةعلىهناطتصرفالتأولمة(أمططولونالعلمكل!درسعضون

بعلى.

ثأهـسله!لم)وما4فتعراهكنااالعلهاعندمتوثلاثراهامنوهنالة

الجلالةلفظعلىمعطو!ة"الريسضون،لتصهحاالعلملىوهوسمضرناثهيلا

القراءتينوكلا.العلمفىوالر!سضينماثهمضتصاالتأهـهلومحون،"اكة،

هنا.العلملىللراسضهن*ثاحلالهوسهلالهسامرافالعأهـملموضحلن

علىمستحطامراالتأد!لككوننتعهلهالمدانالثانجهة،القراعةتقهلنا!ا

افسان)1(.

عندالتوثد!كلىل!8النصتومل!ىتؤدىالتىالدا!ةهىماولكن

ظاهرللنصكانانا)نهاالنصقلسهرهندالدلالىالمستوىدالوكعىالمستوى

النصاسرارغوامضلاكضاحالهاطنهناكم!مدهوالفسررمنفل!رل!شا

فهه)3(.لكامنةولحكمة

تعالى:الذقولمنهامواضععدةفىالقرآنلىدردلقدالتاهـوللفظوسا

لم!اكد!واأيل،(/53الأعرافأنأهـسله(مأثىكومثأهـطهالاصعطرونأهل

الأحلاممتأوولثحن)وما،93(/أكونسثاورطهاكأتهمىلامعلعه!صهطوا

.441/أ!وسف،معات

)يالبحر!ن(الهدا!ةمجلة.ولتأوللالدلالةين:اينهرعلم:،الد!نضصىحمد!د/لحجاحلأ1()

المرجع.نفى:،الد!ضمعىمأحمد9ه!جى)2(
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علىطومكالعرآنتلسيرفى!صلأعلىالتفسهرعلعاءاجععوللأد

اناواما،والشرعالعكلمنمانعمنه!نعلم)ذاتأوول!ن،للاظهمعنىظاهر

التلسهر)لىمل!مهانفهناكمانعالمعنىظامرمنمنع

الكةرضوانوالتا!عينا"الصحاعلعاءمنالصالحالسلدمدهي:اولهما

معرفةتلوضىمعول!تصديقالمعنى!ظاهرملاخذطولالذى،أجمعهنعلههم

تعالى4!لأولهععلاوصفاتناتهكعالمعكلفق!اتعالىاللةالىحلهلته

اللىولكرألاومارسناهددمنكلولطولونأمداالعلملىالحالياسضون

.7(ععران/الأاطها-(

و!دهالصالحالسلفكعدثاءمااللأ!هنالعلعاءمنالضلدمدهي4و!يخهما

وقطعاالتشهههفىالوثوعمنمنعاالضرور8عندالتاهـولاهعهةماثتهادهمروا

الاسلاماعتنقأنكعد،تعالىالئةصلات!شأنكالعلوبتعلق!دشههةكللدامر

والرازىوالزمخصمراىوالفزالىالطهرىالعلعاءهؤلاءومن،العربغهرمنكثهر

)اثعا(قعالىاللةثولمانعظاهرهامن!نعالتىالأكاتمنفمثلا.والسهوطى

منأكلنعالىوثوله،أس/182لهكهـن(كنلهكولأ!مفاالادالاأمر.

ففى.(26275الرصعن/أمالاكرام(العدلليوهـم!!مههـسص،ؤلالهامله

منه!عنعماوهو-الحوادث!ل!واتتعالىاللةلاتتشمبهلأكةظاهرطهد4لاولى

،حادثغهرثد!موهو،الموادثمشاكهةعنمنزهتعالىلنهافى-والعقلالشرع

الهصهر،السعهعوهو!فمىءكعثلهوليى

مثلدىالمعنىكظاهرناخذنحن،الصالحالسلدمنباصصا-ويعول

لذاتهتنزيهنامع،تعالىالطحعهقتهمعرفةونفوَض،ولونصئيقالأكينهاتين

الموادث.مشا!هأعنتعالىوصفاته

اُمةعيركثهرةكىنممانتشرلأسلامان:الخلفمنمياصمابهـسعول

ضرورةكاجتهادهمراوامسلمولمنوالتاكعهنالصحا!ةمعدمنواعتنقه،العرب

مثللىالتاويلكضرورةفقالواكها،تعلقمد!نصههةايةمنالمسلعينععائدوماية

هاتصنلأ!ن.
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ارادتهتعلعتمتىلنهمنهاالمرادان"الأولىالأكةتالع!للىهؤلاءولهل

يعثناع.لوتأخهرفىدون!عدرته!لهل!نه!مىءفىطكيادتعالى

تعالى.لاتههوانعاالدمهمنللريد)ن4الثانهةالأ!ةتأهـوللىو!الوا

لهىالتأد!لهكلا-لعانالا-لهدالظقأحلأءمنالمسلعهنعلماءلنلرغم

هن!الىالموسعف!نللل!،من!مرهىمانعهن!حنلم)ثاالعرأنهةالأكا-تلسهر

مرالقلىالمؤولهن!عضوسعوالنصورالنضهللىالطمططفتحلدالهلي

هواهمعلىالأكات!عضهؤلاهلشراالعمهعةمنلب4هؤلاءومنخطهرة،

حق!رلهالاماطنص!لهالهاطن!نوكاطنا،ظاهراللقرأنمألاهتعاسم

الموحىالكلامكصععولنه،الههئممىفه!تللونالذىالمعصومالأمامالاالمعرفةا

!لمه.مقكرىلاولكنهول،

ملمرحلىالهاثرلامامهنسئاسهماومالر*مهمتلاسهرهملشلةومن

!لدأملون،لونمن*ملهاخهرللهمالحص!ماءأمن6نعالىاللأثول

الحسمةلهسرأنه،918/أالنملالعار(لى!وههملكهت!لصفةماه!ن

ال!سفضالامامانكاوهىالسهئةولن،الههتأل!ميالاماممعرلةهى؟نها

اثهلسمرمأاهعلواأل!ل)اللأولفىالصادق!علرعنللعأماكنلك.الههص

لأنعةعلىئعرفىالناساععال؟ن5011/أالنو؟والموهعون(ل!سطههعلكم

الههت.ألمن

مَطنلَغالدى")مَنانعالىاللةدوللىأشماقفاسبرهمدعثلةومن

الوهى(.)منعال!لمالاه()منكشذِ(5النفس)1دىالت!لآَ)مننلمن5(هِغد

العلامةمذلكهمىكعاالماداللرأفهةللاكا-الهاطنىالملسهرهنالكل

علىلهستالنصوصينلائكائهمماطنهةشعوافلدالهاطعهةطماالهعلهنى.

الشركعةنلىو!صدهم5،المعلم5*!عرلهالا!اطنهةمعأنىلهاوانظواهرها

تفسيرلىماكاطهلافتراطتمنالهاطنهة*باءماكلانكتضحوههلا.مالكلهة

دعاته.ومنمنه!اثةنعودوكلر،!سغلوالمادلؤشركهوانما،اثةكلمات
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كتعرضلممنالصالحسلفنامنمأنالقولالمعامهطلىولكرومما

معنىعنشئلحهند!نه،هنهافةرضىينس!نمالكلامامولشهرهمللتأوول،

والكهفهة،معلومالاسنواء(!اسثو!(العطىهلى!الدصن4نعالىاللأ!ول

الثول!سلهاناكضاومنهمكمثة.عنهوالسؤ!،وا!بكهطلا!ان،مجهولة

لأصفهانى.علىكنودالهصنملمنواحعدسلان!نومقاتل

ولنضتر،الموضوعهلافىالعلعاءمنالمعاصرسأراءعلىالأولنتعر!

الطعبىل!عيازألثانىالمؤتمرالىكلعتهوفىالزندانى)؟(،المحهدعهدلمطم!منهم

N)اللاهرةلىانعقدالدىوالسنةالعرأنفى t. V/هـI 9 AV)الش!يوضحم

على!عتمدنوع)!هنوعانوالسنةالعيكنصوستأهـمللنالزندانىالميهدعهد

!هانها,صحوماالعرأنهكهانزلالتىالعدسهةاللنةدعLلعطهعامهـلهtالسعا

تتعلىوول،والمطماهد!ألرورسةعلىمعتمدونوع)م!(و!لاثار.النصوصمن

!اق!لىالويقعفىالمقائقهفمشاهدةوسههله،والكهالهاتالتفاصهل

دلاصطث.الولائعمنالزمنسمهر8الهناقبعلهلهعار،والمضتهراتالمعاملولى

لوالكونهةالسننمنسنةعلىةدلالوالسنةالكتلينصوس!عضتضئعنتل!نا

الدلاثلهن!معنىالنصوصلفاظتصمللنفلاكدالعلصهةالحعاثقمنحقهقة

المعنىنلكالأمة)مه!تتولرثوانالمراد،مهاطتهسولاالمعنىمعها!فهر!طررسقة

وفهعهاالقرآنكهانزلالتىاللفةلعواعدطهقام!معدحهلاالصمهح

عزاللةكتابمنأكةمعنىلهم!فلقلنكستص!لأنه،نزولهو!تالمضاطهون

لكتاولاللأضعنهالذىالملطمعتضىمنوهل!ا،!ثمله!هلأهلعلىوجل

...المطهر

اسطعلىكوقدالذىلذلك،الواثعفىلاشاراتهن!هتألع!لمعرفةصاما

اهلعلىمهاثةطتحما!لمنوذلكالععلى،الواقعلىلهاالعلمهةوالمشاهدة

والسنةالقرأنلىالعلمىلاععازله!ةالعاملأمهنالزنمانىالمعهدعهدالسم!كلمةمن)1(

)العاهر8والسنةالقرأنلىالطهىللأعيلزالثانىالمؤتمر!ىالمكرمة!ع!()السامق

V4ْ8791\/ -A)مدمرالصاوىصلاحمحمدالمكتورسعاشهعننهلهةللأاهاولدم

!اكستان.-الادطسلاملعلعىللأعبازالعالمىالمركز
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عهاداللَةلهرىالنهأكست!روعندما،العلمهةوالنعزاتالكشوفمنعصركل

المقهقة،قكتملعندفذ،د*تمنالنصحملهماولقائقوكهلهاتتلمم!

تعملون(!مودمسثلرثهاالكل،وهلاعلاثةهولهووهلالاعياز،ضيلى

معامماللررووما،لععطوثها2ماتهص!سكمفىالحعدأولل4تعالىوهوله

كععلون(.

الكريمللقرأنالعلمىالاهعازمواش!تملهةلىالكلاماهتهرناف!ناوسعد،

النىولإصول!الضواولالملنزمغهرالتأهـولل!نالتأل!هضرو*منضركا

كأنالعلممعهنباصاحهه.علىمردودشضصىل!الاهوماأنفا،لوضحناها-

اطةلضللأنذلك،لر!قدونلر!قعلى!ععصورليىالتأوولفىلاجتهاد

.الناسثهامةتعومكالىكشلهمنا*!ق!ه

***
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الثانىالباب

الم؟أبكالمأ

الاللال!أا!اإثااأئال!

ألابأث!ال!

علىمنجلدةمحبؤالنرأنهعلمبة،5الأولثفصل

ارطنمز

إنرالنه!ببيراباطبلخرافات4ثثافىالفصل

اسعيعاد".بجيوفخلإسؤف8ثثالثالفمل

التفسيرالمثودهصسعةهالرابحثفصل
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النه!لى/

اأولى1

لقرأنا،علمية"

لزمانامزعلىهمَجةد!هعجز)

/--
!

،::::::نر!،نجر!

!:
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واجلها،العلومأشرفمنالقرآنتفسيرأنسهقمماعرفناقدكناإذا

بأرفعدئةعابدهوإنمالنشرهالساعىدراستهعلىالعاكفأنوعرفنا

خلطعنيرتفعأنيجباوْ-طونمنفنهذاأنكذلكوعرفنا،العباداتانواع

انالأنفعلينا.المتخصصينوغيرالمثقفينوأشهاهالمتعلمينأنصافوخبط

علىمطروحةتزالولا،بالقليلليسزمنمنذأثيرتلقضيةلنعرضننتقل

لنزعةالمفكرينبينالمحتدمةالقضيةإنهاهذا،يومناحتىالإسلاميةالدعوةساحة

...إليهوالداعينلهالمجيزينوبين،القرآنفىالكونيةللايات،العلمى)التفسير

لأولىاالمري!

الكونيةللاياتالعلصالتمسيرلنزعةالهمكرون

الكريمالمرآنفى

فىالتجريبيةوالبحوثالعلميةالكشوفنتائجاستعماللاتجاهالمنكرون

بهاينتشرالتىبالكثرةليسوابالقرأنالواردةالكونيةالأياتتفهمأوتفسير

يلى:كماالمنكرينروادأهمآراءنوردهناونحن،الثانىالفريقعلماء

الشاطبى:اسحاقأبو

صاحبالشاطبىولعل،محدثينوعلماءقدامىعلماءالتيارهذايمثل

وقد،القرآنآياتتفسيرفىالاتجاهلهذاالمنكرين6مدممنيعتهر()الموافقات

يه.القائلينعلىوالرد،إنكارهفىالقولبسط

فى)الموافقاتكتابهفىهـ(097سنة)المتوفىالشاطبىإسحاقأبويقول

الحد،القرآنعلىالدعوىفىتجاوزاالناسمنكثيراإن:(الشريعةأصول

التطبيقاتعلوممن:المتأخريناوللعتقدمينيذكرعلمكلإليهفأضافوا

وجميع،الحروفوعلموالمنطق،وغيرها(والهندسةالرياضيات)أىوالتعاليم

تقدمماعلىعرضناهإذاوهذا،.وأشباهها،الفنوناهلمنالناظرونفيهنظرما

...يصحلم(الموافقاتكتابفىذكرهتم)أى

ثرث!11336ث!!ور
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العلعى،!التلسهرالقانلمنحقمهضفىماهناالىالمك!اطمىمضهدئم

طههمومنوالتامعهنالصمامةمنالصالحالسلدد!نهد!ا،LAداخمافة1لهدول

اصدممتكلمينه!هلفناولم.لههاودعوما،و!علومه!العرأن،النلساهر!كانوا

لأخر6،ويحكامالتكالهدلحكاممندههثهتماسوى...المدعىهد!امن!مىءلى

أصلعلىصدلنامامنهلهلفناونظرخوضللكلىلهمكانولوثلل!

دلهلأون!لك،هندمممهيودغهرفهعلىفدل،حنلمللكلن،الاا!لسالة

...زهعوامعاثلأهـسرلطمىءلهههطصدلمالعرأن

Wiص&ئم w?LUUطحضهاولضدالعلعى،"التدسهر!ىاللاعهن

!مىهالكلقههاناالكثال!هلههوثرللا41الا!انوهعامسثندهمعلىمركزا

(أسور0008صهمنالكثاللألىلرطعاأها4للأمة،لم/98النملأسور8

والتعههد،التكالهد،لحكام)ظهارهوهنامالتههانالمعصودكأنوقال.لم/38الأنعام

ودى.الكونهةالعلوم!صددوليى،الهدلهةملحمولمتعل!ماوالأخر8،ماحكام

كعاطلولمالممفوظهاللوح5هوهناالمعصودالكترملنكلالثانهةلاكة

...الكرر3العرأمانهطولدن

دههظهرالدى،الثامنالهحرىالعرنعلماءمنهداالمثهاطمىاط!كرومعا

كتا3صاصلاثهعهةوامن،اللرأن(اععازلى)التهههانكتال!صاصلاالزملكانى

كتا-صاحبالقزوشىوالضطهب،(والا!انالعلماهل)موام!هويلأصمازفى

لههموامن،للاصههانى،العلوىحعزة!نوممهىالسكص(،لملتاح)التلغهص

...طزركشىكث!ر،وامنهليو!سة

لهمعلىالاستعانةبعل)الموفعات(كتاولفى!رلهماحانيوهو!ى

ثالهمماوكان.غهرهمالىوليى،خاصةالعرل!علىمعصورةالكر3العركن

هـسعفب6.امهةلأمةالهةالشرسعةهذهاان4العمرى)1(احعدالدكتددعنهونعله

الىمنهالفلثاعدةاللولهناالسماطمىمعل)ملولهالملأولةهذهعلىالممرى

مدالناسمنكثهرالندلكعلىوسنىالعر-،مناس!على!الهةالشررسةين

سر،المعارفلاو.الهرى(هالحسالنرن)صالتر!ىلامحإؤمنهوم)عحاولأ!مد!هـ/لع!رى(؟)

ا؟4!!
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النصوعلى،العلوممنعلمكلاوللان!دوا،العرأنعلىالدعوىلىتعاورا

دسالت.اللقرلتفىالطمدطمىثولنصدىد!كرندهالدى

هله"لىمعولتهالمثماطمبىعلىطمدى()؟(مؤ)العرأنصاصيإنئم

!وه4منلعهة،لأمةلعهةالشر!عة

خاصة،لهلهلا!!ىتستندلامعافىفةالطمريعة!لى"لامهة،ا!قان(1)

ومن،الكدهمالعرأنهىالمندرحةالعلومحولطورانعاالكلاملان

نعص،اثهكلاملأنه4حصرتحتتلمللااللرأنعلوملنالهطهة

العرأ!صفلتمنلاصفاتنامنوالصصر

مثل،القرأنمنلكونهةلعلومعزضك!متنهلطكدعلماصطان)2(

ولماتهنصخرجمال!لالىالعرأنانلكللاوالنل!،الر،ضطت

غهرأخرموض!محولتلوريلنعشةإنولالهطمر.تد!دمنكتام!

الاععاز!وههنلنا!شدالكوثهةلعلومدىالتهمولىوهوهد!ا،

عصرنا.لىنعلعهنكنلمما

هلال!نالصطي،مانههمهدللنه!هلاطملوااللضمعضكانإن)3(

لعلمهةالمسانلمنمسلةدالقض!ا،منهضهة!ال!منلكلمحدث

تصدوالهمنالص!وانعاللنه!4لىلهسلهمعهيالنعل!لى،تعملالثى

لللك.عنلمم!صهةولا،لنطههلأه

ليسالكر3القرأنمنلعلومكسمنهطفهللمنهلىلأعمراش)4(

العلماءمناثنان!هجدولاتعلىافىلضلعلىتحعسولاهمحعة

.وطعزاثهلخ!لهملىكتساهـسان

الملسرسنمن)وهو2(عاشوزمنالطاهرممعدانهرىفللدهلالملومن

معولةتفنهد!ىوالتفو!ر()التحر!رتفسهرهلىالتونسصنلمعاصررمن،

سثة:لوجو.واهيةالمقولةهنهكلعاللمهةهلأمةيعهلأالشر!عة!أنالشاطمى

.7391،روا4لعامامار.!
.،891،لونىوفترر.هرسلفر:الطاهر،أمحمدطضورالن)2(
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حالينالعرانتقالمنه!عصدلمألقراَناكقتضىهعلههمناهما)ن()%

ثهمههاالممياثهاءمنأتلك)سهحانهاللةكلول.!اطلوهط،حالالى

سورة.ول.هل!اههلمنهومكولاأنتتعلمهاكنتما،الهك

التىالمقائقمنكثهراكحتوىالعرأنكانتصررءفهثاهود/94(،

والمعحزات.الفهيانهاء!ههلمنهىوالتى،ثومهكد!لها

فلايد،كاثهةمععؤوهوالدعوةععومالىلاثعةال!رأنمفاصدك)2(

عصورلىالناسمنكأتىمنالهامتتناولهلأكصلحمافههككونلن

الأمة.فىالعلومانتشار

كانولو،معانهه!عنون،عحائههتنقضىلااللأرأن)ن:!الواالسلدان)3(

معانيه.انواعكانحصار،هعائههلانعضتالمنماطمىقالكعا

ولتفلممالفظهاكعازمعالمعانىمنصضعنيناعحاز.تماممنان)4(

المتكاثرةالأسفار

المعنى!كونانالاتقتضىلالهتداءمهالمضالحهينمهاممقداران5()

!تههأدعدلأساسهةالمعانىعنزادماافامهلد!هممد!وماالأصلى

...كوامعنهوتححهي،هواملفهعه

الإماممقولةمضصوصالفزالىممعدالش!الداعهةراىالأنولنطالع

الفزالى)9(:مدمدالشهخطوللمهة(،لأمةلمهةالشر!عةهنه)انالشاطهى

وامهة،الأمةأمهةهضهة:وهى،سييئفععالرلتهامةلضعةهناك

علىأخذناهاإذاخطهرةقضهةوهى..نكرهاعلىالشاطهى6لىالتىهالشرسعة

ما؟خالدة)الأمهة،هذ.تكونان!عتللهل..العقلمحاصرةالىتؤدىف!نهااطلأتهاا

تكتبالأمةوأصهحتانتهتثمومنعلهها،العربكان،مؤقتةمرحلةأنها

تكتبولاتقرا،لاامهةتكونوقدحياتها،منمرحلةفى،ايامةأنوأرى؟وتحسب

طش.مرجع:)مصد(الزالى(ا)
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فهل..قارئةعالمةأمةفتصهح،أخرىمرحلةالىحالهاكتغيرثم،تحسبولا

الأمة9والعلموالحكمالنظرفىالأميةالوسائلعلىمتوقلةالأمةتيقىانيمكن

او،قسزطصفةالأميةأنعلىفالتقرير..وتحسب،وتكتبتقرأ،أصهحتاليوم

أمرانهأظن،الأميةلمرحلةمناسهةتهقىأنيمبالأحكاموأن،للأمةملازمة

وقدرتهاالرسالةخلودمعيتعارضكعاوصيرورتها8،الحعاطهيعةمعيتعارض

العصر.لدواعىالاستجا!ةعلى

الىأذىماوهو!عجيب"الأمية،علىالعلماءكعضمنالإصراروامر

تكتبلاأمعةأمة5)نا00تجاوزهاوعدمالمفهوماتمعضعندوالتوقفالتعسف

ولا،تكتبولاتقرأ،لاا!داالأمةتهقىأنيعنىهناهللكن!،)9(تحسبولا

آيةأولوكانت،العلمىالكسبعن!ععدننيقىأنايضايعنىهذاوهل؟تحسب

؟.والكتايةالقراءةالىوالتحولالتعلمتفرضنزلت

أمية،ةامكانتلقد؟اميةا!امةتبعىهل،القرآننزولكعد:ايضاوالسؤال

!عد.؟أميةتهقىفكيف،اطةكتابفىالكثيرالمضاعفالمزدوجالعلمهذاجاءثم

..مستحيلهذا

للجهلونسهةالحديثفىودتالتىاأمعة،كلمةهل:هووالسؤال

مقيةمناو،غيرهممنالهعوثالنهى:تعنىأمى،)النمىأنيرونفاليهود؟الأمة

...العالم

الدائرةعنكعيداخرجالذىالنمبى:الأمى،بالتس5المقصودأنالنويخئل

.عربأنياءهن!كانلانهاسرائيلوهى"لأنهياء،منهايؤخذكانالتى

آياتفىموجودانهعنوالتعبير..العلمهوبل،علمنالقرآانوالمعروف

كثيرة:

فىعنهما،افةرضىعمربناذعبدعن،صحيحهفىالعضارىروا.،عليهمتفقالحديث(1)

دعداه.صحيحه!مسلمدعراه،نحسبولانكتبلا5:،النمىقولكاب،الصيامكتاب

والفطرالهلاللرؤيةرمضانصوموجوبباب.الصيامكتابلى،صحيحهلىمسلم

يوما.ثلانينالشهرعدةكملتآخر.اواولهفىغئماذاوانهالالرؤية
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.الهفرةاسور8أ((0rالعلم)منماع!الدىمعديموامممانهعتاولثن

أكة:قالعند.،آكةمضلعنكعب)1(كنيهى،الرسولسألاولم

المنذر،)2(.اماالعلملهَهْنِك5َ:لههال.الكرسى

الىرئد"ولوول!اهواالضو!أولأمنمنلعرْمامممألاثا:نعالىومل

سهـرةأ((83)سنه!مسنلهطيالدمنلَعبهعَةمنهمالأمراولىلاليالرسول

.النساءا

امهةالأميةان:كقالفكهد.ولالمشتفلهنوصفة..القرآنصفةهوفالعلم

فىوا!تغلغلالحياةاسوارلاقتحاموجهنلسهوالقرأن.مستحيلهذ!؟نالعر2مع

الرسالةان:ك!فكيففيها.الالههةوالحكمةفههاالالهىالعلمومج!أسرارها،

امهة؟

وماوألعهالاتالتكالهدأن:وهو،للقضهةآخرمقهناك!كولمنأنكعكنلا

!عضتلفععهعاالناسوتشملالععوم،صلةلهاتكوقأن!عكن،ذلكالى

فىالمحكأنى.كسههكمسيلكلمهسرةوالرسالة،والعلمهةالفكردةمستورساتهم

نستدعىلاهالخ....والصوم!الصلاةكالأمرالاسلامهةالتعالهمأنالوجو.!عض

كهدولاطركها،انالانسانكستطهعحتى،العلصالكسبمنمعنةسو!ة

لامهة.الأمةمننلكنضرجانكعكن

ذلكلىكانوااناالعربان:كول،الشاطهىالههنمبماعلىوتعتهها

أن:الأخروالشىء.شىههنا..استمرارها!كنلافلامهة،اميةامةالعصر،

قبلكان،أنصارىصحاسالمندر،أرو،ال!رجعنالنبر،شمنععد،كنضينكحيينأسْ(1)

مع-للهاوالمئاهد،والضدقوأعدا"راوضهد،الوسكتا-منكان!ود.أحهارمنح!راالإ!م

جمعه،فىظثترك،العرانيحععحصانوأمز،المعصدتلأهلالصلح-لعا-ومحيء،ا"رصل

.م(2،6هـ)12عام-يالمدهصات

(Y)ونصرها،المافر!علاأكظ-فىكها"رضى-لد*بنأيىْعنصحعحهفىملمروا.الحدث

الكرسى.وآلأالكهف!رةضليا-
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لزمانلصلنهكعا-وصر.للتعلمحعهعا-للنالىولكنهللعرل!ليسالضطا-

..فقطلاحد

فطروعندما...الممكدونهمولرومدنالدرسوكان..يعهةإمةالعر!طان

العر-..عندممهودةتكنلمهـسامهالاتلد*كلنتفهلمدوالروميلفرسالى

أهلم!للى4تلكملالقهملىواللرس،!رممنلملاقا!مسنالعر*ان!ر!ا

ألأنعامأ.((124)رسالتهمبعلحهث

عصرفىولحسام!الكتامةقعهلول-الهة،قةاانا(!الرسولثول

حدومنمعردخالدخطردلنعا،والقرآالهةتهصاطتضىلا-معهن

ولافعرالاالهة!ةنمن5:حدهثصمةمدىما4يدرىلا.والمكانالزمان

.أ،نحسي

منولامدممرمل،خ!الستلكن..المدكثكتبلىموحودالحد!ث

مام!منف!كر.لنلا!دلرعنكلكن..لأثاركضواليعع،الموضوعلىالنمق!ق

ووك!4الأخلاقمكلرمعمعهةرئهس،عثمانلحمدمصدلن:وهو،الأمانة

..كلاملههسندهالصدمث4وكلالسحر،حدمثلكرمصر،فىالصمرعهةاليمعهة

الهضلرىولررىاله!لسندضعففهول..ضعهفالههعنفلاناينووهئح

هلهرهعحص،يلأسنكنلصهةمنالرملطولهههعافلرتهث..السمرصدمث

لىومثضصصونالسث!لى!كتهونالمعلر!ةمنليعاهةكدىفىكتال!السنة

ممثافيعدت..(الفعارىوصدت)يممدالفعارىمعاعةوهم،والسنةالكتاب

استوقفنى4لأسانهدفى

...حدكثهنعهللاضعهفا،وفعتهر.!التشهع،عندنامتهملأعورالحامس

لأن،فههوطعن..كئليللاععش...)؟(الأععطى،ليهمطعنمنكعضمنوكان

لملكنهعلفا،يفضلونممنالحامسوكان،يعمة!نىلحساب!ععلكانالأعمش

،الرى*دمنأصلهمثهور،.دايعى،!لأعععقالملعيمصد،أرويالولاء،لأصدىمهرلىلنطصان(1)

0013نحوروى،والفراذضو!حثكعرذعالماكك،،لكرفةعالماكان،الكوفةفىووفالهوفنأ.

.,(VIA)هـ81،ءآودوفى،م(M)6هـ61عامولد،حدث
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..كلاماكانملنهلد!تصدثلمحنلمانهحتىالصدقمنواكلنمتكمهعا،حن

ماالأهور..الهمارىسلاةمنهلدمنمضلانه4وثلالحلهسمنالكتروتكلم

متهموفلان*نهعنلدناكدمعاء!عاء..كلاومكلاههمولا،!وضعيئهم

الخ....كلاولهلان،ووضعكَلعَيَملنه

!ىانلسىفىلأمرويستهعهت..الكتا-هنالىمل!معالنلمشت

اهرفلن!!د)لهثلتالحدكث.هلعل!منوهوضةيواللتاحعهدالمفم!ثاملت

من54ممدكثمزعنلعا..اللممى)؟(لعرلهالأكمامةوفاهرلتا،حكا!ةمنك

اللأعهديهىالحافظعلالةلولا،هال!الحر-،)2(النتهفلدولهالىعلدى

هـدلالاللممى..ملههلالكنىهالصيهلاصنلحىءلههاالنلس(،Vالهضاصكا)

..كلاماالهضارىرو"فىك4كلمنهنكلكنكلاما،الحدمثلىلنطولين

لسكت..المفالهةكتال!فىصردتالتىلاسماءونفس..ولهلاناللانالهذكر

لكنشكوكخولهاثمهرلإسماءهله4قلىثمقلهلاغدةلوالفتاحههدالش!

مالوضع6متهم!ئمضصهن!كانالا8لمالاالهقلت..!هعةلهاوليستعاونوها

رلضواواللهنيصل،لهالصحهحهنرحلمعضفىالكلاملنريصوهى

وكلتترصاالعرلهفكلى..عل!علهم)،(مسلملوالهم!لىلحالهثمعض

!لهدالهحارىكلاملنحينفى،مكقانسورثانالمعولث!نين4تعولللصاحف

كلاماأضمن،مدنقانالعولتضلن

أهلمنلأصلدرممحالى،!لمىلدنضمىللأ،!دا!وكلا!ازوعدعكفىيحمدينمحمدهر()1

فىشكلحلو!لان،ومحلومهالحلثفى!لمعمزمحلتككمررم،حاتيام،ضافسهصنر،

هـ.8،7عامودوفىهـ،*6طمولدملا،"!ر

يواضع.كا-لرتاد،محاليفى،يهـفهرضهوريىص،صىفىلطرىرولرالصث)2(

،،ا"رسوللحثو!حانظ،لاسلامحمر،الضارىللأ،!ديمو،ارا!م!الماصلينمحمد)3(

ومصرونامكنرلانضهخلفنحومنوصع،الحثطليفىركلتهما،ونلأ،كارىفىولد

هـ.256طمودوفىهـ،491عامولدو!ما،والبز

ومصرالئامالىورصلكناكرر،ولد،ا!ددشلمةمن،العدحرىملمينالححاجكنملمهو)،(

عامولدحلؤوصلاالضارىلازم،وطتتهخهل!نأحمدالاماممحنأض!،الحث-طدوالعرور

هـ.261عامولرفىهـ،402
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الهدهـةالمرحلةمتاءعلىللاصرار،الطمرسةوأمط،لامةلمطقفكرة

!هنازالتقدلماتهاتكونلنلامدالقرآنتستقهَلفامة...مولوشماستعرارها،

المنطقلسالسفىمعرفةمصالرعلىطلالقرآكانفانا...نفسهالقرآن

مسنهعد.!رهنا،لعهةلامةتكدندكيد!ها،حضارةويسلسهالصهث

خالدهودانما،معهنةلفتر6!نزلولم!حدهم،العربهلىكنزللمالقرآن

فىالعلعهةوالمعار!العلعىلكسي!مصا-ضدعك!كنفكهد..الزمنعهر

منالرغمهلى،الصماطمىأ)نالعيبولامر؟للام!نامهاخطلهااعتهراناالمستقمل

مهنااقل،الضمرسةمقلصدتحدهدفىالعقلهةقدراته

الل!ى4محمد

لنزهةالمناوىالتهارداكمن*خرهواللممىحسمنمممدالدكنور

كعر!ولكنهالكدمم.ممعرأنالولردةلكوفهةللاملتالعلعى،"التلسهركسعىما

العرأن،عها!يتفىلعلمهة*صطلامكممكمالذىالععلمانهالتفسهرهلا

،..منهاالفلسفهةولأريهلعلوممضكدلشضراحدىهـسجتهد

!سهرالعائلهندعو8الدمهى!هاردالتىالعولنيمنعددوهناك

للاعحازلأولالعالىمالموتعرلهممثفىطدرم)؟(سعادالدكتورساثهاهالعلعى

سث!)ملاستلن(الل!طمملامللنععدالنهتوالسث!الكر3اللرأنلىالعلعى

والملسرون(،التلسهركتامهلىاللمى!ثهاأردوهى...م(هـ)80148791

النعول.وموثمزهله

مرعلىدلالاتهاوقوسعتهرأفهةلفاظتفهر6اللموتةاللاحهة)1(

العرأن،نزولو!تالعرعرلتهلهعضهاالواحد،الللظمعانىوتعددت.الزمان

فهمفىنتوسعا!عكلفهل،....العرأن،نزولولتللعر!هعلملاوكعضها

حادث؟كاصطلابمجدتمعانعلىتدلكجعلهاتوسعاالقرأنالفاظ

LG..،]طمرم(ا) I،الالمىالمونمر.المححةالعلهةالننانجولىلفر6!ةبصوعى!ئالنرف!قمتلات

804)سلام.ولمنةللقرفيالطعىللأمححازالأول iij879(اهـ.)ام
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ضررالىتوصلالدهمىكلههاالعول"ومومزلمهلافهةالناحهة)3(

مهذااثةخلطههماللونهى!ميته.للقرأنالعلعىالتفهرحهةمنالقرأنهةالهلاغة

خطامهمنكرعل!ماي!لنرفمهللعانىهلهميهلونكانوااننزولهوهتالعرأن

العربكانتوان8المماطبحل!راعلملأنه،!لهغغهرالقرأنحونأنلزم،اماهم

العربنهضةتظهرلَنمللإَ،ظهرينههم!هناللأرأننرولو!تالمعانىهذهتعر!

....؟القرأنفزلمنذالعلعهة

لهالهرارلاونظطتهالعلمقواعدلنفى،وتتلحصهتلاسةVIالناحهة)3(

ظهرثمنظر!اتمنالههطصدلمماالقرأنتقصهد!ىذههنال!نا،!عاهولا

...العرأنفىالمسلعهناعتلاد!زعزعفلسوف4مطلانها

العلصالتفسهرلىالمسرفهنعلىشددلدالذههىالدكتوركاندانهن!ا،

مالاخرفىهللأنهناتهاحدفىالفكر6علىمعترضغهرمدافهيلا؟للعران

u4tحتهقةمصادم،صينصالقرآنلىحومنلاأ!صسههم4كش A1-4.

وقوانهننظرداتمنهـسيذمدَماوكس،!هنهالتوفس!كنأنهالقرأنوحسي

الصمة.منلصلالىوتستندالحقمناسا!نىعلىتقوم،علعهة

رضا4وشهدهحمد

ممنرضارشهدممعدالمفمهخاعتهرالهاحثهن!عضلنمنالرغمعلى

المانعهنمنفهلنالوضحماطالعنالننا*للعرأن)1(العلعى"التفس!رلفةامانوا

الذ!نعلىهـشهفى،وقشرسعهوهدولالعرأنعنصارفاماعتهاره،يلأتجا.)2(لهذا

سلكواالذكنعلىهـشفى،وتشر!عهوهدكهالقرآنعنصارفاساعتمارهسلكوا

غيرعلىالعرآنتأ!كلالىهـسد،وظهفتهعن!التفسير!خرجالذىالمسلكهذ!

()Iالحلمىالموتمروالمانعشا!ذينهللقرآنالعلعىالنفهركثخلاصة:أسش،أمصدالئئولد

.ام(iهـ)801487أيا،،اسلام.والةالعرينفىالعلسللاعإزالأول

مبلة.العلمىالتفسرمنومصلههم()ضاماهموالعلصاهلأصعولعشموتف:خى،محمدأدلماللرنى)2(

م(.91هـ)مه80،1(1)اصعاء،
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وهدثلكلىالنكلرصعهلولنمضطله.تثوومنتفسهر.هفىكالرازى،تأوعله

المنار.تفسهرمقدعةفىهلهأراعهرضارشهدمحمدعرض

المراغى4محمد

الأزهرهـ)حم!1364سنةللتولىالمراغىمصطفىمصدالض!

الىالعلومولانفسرها،كىلعلوم!ىلأ!ةنحزذميي4طولالأسهق(

مها.فسرناهاثامتةعلعهةحعهلةمعلأمةظاهراتفق)نولكن،الأكة

الحدكث(،والطي)الاسلامكتا-اسعاع!العزمزعهدالدكتورثدوحهنعا

لهوحمدالمذلَدملدمتهلىالصم!علىللامنىالمراغىالش!علىعرضه

لاماالعرأنهةلأكاتتصمهللىمصلكهعلىكويفعهلمولكنهبهوده،

مولك-ومؤلفهالكتام!علىننلؤ.!عنىهذا-منأهـسدلستفقال،تتحعله

وتفصهلاحملةالعلومععهعفصتملالقرأن()يىالكر3الكتابان

ما*لكلعلعةمأصوليتىفههولكلهد!انعاالمعرو!هالتعلصكالأسلوب

لأهلملتوحاالهل!وتركورسحا،مسمداالكعلدرعةلهملغول،معرفتهالانسان

منهالوتىمامقدرعزئهاقها،للنلىلهمينواالممتلفةمالعلومالمشتفلهنمنالنكر

)صم!كملتومصودالصمهخكانهنافط"(.عائشونهمالذىالزمانفى

-علماءمندرازايلأعهدسدولدكتور،المدنىمممدوالش!الأسهق(الأزهر

أ!ضا.التهارهذا

العراثى4عاطف

كنالقاهرةجامعةالأدا*!كليةلفلسفةلستلذالعراقىعاطفالدكتور

ككتلىيلانلكنه،الاسلامهة(الفلسفةالستاذاسعهصنوككتبنرا.قهلمن

!ور6الأ-مفكرتأثرواالن!هنفمهرمنوهو(!!الفلسفةالستاذالكلعتهنكذكر

تددثكثهرا.وساعدهالعراقىالدكتوراحتضنالذىوهومصرفىقنواتى

العلومنادىنظعهاالتىوالللسفة(العلم!ين)اللهنندوةفىالعراقىالدكتور

المعدصةالصث.والطيالاءم:الرفى،عدأد/)سصاعل(1)
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العلعهةالدرلسات!ىفياه،المصرصةعلطتى)9(م!طةونقلتهاالقلارةمامعة

منالعلمهةالنظرملتيستضلاص4نصئهماوه!!اللرآن،الولردةالكونهةللا،ت

فىلاحظنالقد..ططهمعامثرهـخهرهللدشمسىءكههرخطأالقرينهةالأكات

صدرتتفهرلدالتىالعلعهةالنظر!ات!هنالرهطعلىدال!منلأخهرةالسنوات

معظملىقالمن!لناو!د..ثامتالقرآنكحونفىخطؤهاكثمتوقدالزمن

العرآنلىدردت!دوغهرهاوالالكترونلتالياذمهةمنالمدكئ!لعلمهةالنظرطت

!ضهتوالطم!والكوممىههمهمممدالصمهخوفملر..لهرناهصمروصعةمنذ

منعلمهةنظ!علتلستضلاصلابكانخاطئةاللةوساقوانلك!ىوغهرهم

كعهد()منكتا!هلىمابمهمصس!نطهالدكتورععلالذىالأمرة..العرآ

الفولكلدى!مرفونلنهملىسو45!لأولهعلههاوالتهكمحعحهممتفنهد

النفهرظلفىللسدةنصرفلت!ىلهؤدىالعفنهم!ىكنصر!الذىوالعسس

ثمعلعهةلنظر!ةالقرأ!تا!دولالوالنلسحاءااوخاصة!وم،معدكوماالعلعى

العلمنسروااللونالعلعاءموقف!كونلعاناخطلما،ملأهتغلاأخرهالمحلم

طتىين!عثلهطض!كانلعاحسهنطهالدكتورهنصدرالذىالتهكم!اة!اللرآ

هكار.،لهعلدهلى!التعر!ننصحف!ننا،المستوىفناالىوصلومدولكنه،مه

النقطهةالتطهلهةالمعالاتمنالعم!د!لمنوللك،لاسلامالىال!ماءو!كهف

لى)مؤلفاتالكلههانهةلاسلاممنلرسلهةماول"الثامتلىالعندىفورللاستلا

الهابعنولن!نفس!مدرتهكتال!فىالمقالاتهلهالعلةمععتوددالمهزان(،

.المهزان،(فى"مؤلفات

الخطهب4الكر*همد

الضطهبالكر+عهدالكر3للقرآن،العلمى"التلسهر!نزعة!زاومعن

ولضوم،ا(إوالاذعام!التهوسجمننوعانه:صدلفى)3(تحق!فىق!الذى

مالأكةمثالاهـضرب.عنهمعداتكونمايشداشهاءكالقرآنطصقون،اصحاول

26الثحاطدكعصر،لعلرالثى)عثطثى،!طة)1( oام،99لم4لم

.ام819هـ/20،1()1االملصرن،سحبة.ولمحارضش!الميكئللترينالعلعىاين!ر)2(
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ليعول:،الناهـهات(أسورة((لموممعون)47لاثامأ*!عطاهاأوالصعاء:الثرأنهة

!اءواا!ندعن،أطوانلىوالتزاكدلتعددعنصحدثونالتفسهوهطاصماب)ن

أطراههامنثلعصهاMرشىثأثلايملالم"و4لاكةهوأخو!عثلىهـسأتىكهدا؟

...الهمر!ةالشواطيتكلذلكعنهؤلاهقلو!دالرعداأسورة41(()

النظررساتتنقضحهثح!،علىضتلامتفهرلعلمكالمطهيهـسؤكد

...حدث!نظر!اتالقائعة

الخولىيعهنالشنىوهعاالمنكرر!نللهمنريئد!ننلكركطوقناولاهط

لرحعن(.عهدعائمنمة)الدكتور8الشاططو!نت

للعرآنالعلعى،التلسهر"المعلرضسنتحهاهأراءنلحصلنونستطهع

!اثية4النقاطلىالكريم

(N)لهلهعهكل!عرأن)نJفىلعرAعلينالان،لاسلاممنالألل

الهيناتأ!اتهمنفهعو.لهعاحل!وهمنحلرلن-السلعينمعالثمر-

علىوكدره!لننهمjلعرد!لأنهم،الملهومةللاطهماللولاتسحسب

منا.كلعلتهامعانىفهم

العلعىالتفسهرل!نالص،لمعتضىللطامعةهىالهلاغةكانتلما

،)ننزولهوثتلىمالقرأنخوطهوامنلأاللرأن،ملاغةخمرللقر!ن

علىلزمه)كاهمخطاولمنورعلدمااللأوكانالمعلنى،هله!جهلونكانوا

كانوالاناالمحا!احال!راعلملأنهملئهغهرالعرأن!كونلننلك

نزولليلةمنالعلعيةالعربفهضةقطهرلمللإَالمعانىهلهكعرلون

1(.لامالأخر!نالأولينعلومحوىالذىالقرأن

لهحدث!ظلمفهوالطهيعالة،مالعلوملهشألاالك!ممالقرأن)ن)2(

هولانماهالمعارفوانواع،اللنونودعاثق،العلومنكلرياتعنالناس

الأخرةماحكامالتكاليدو!انوالهالاكةللأرشالىللنلسأنزلكتاب

.ام399،اكي،طمكعة.الكركملترذفىلحلطلاشارلت:)مدحت(ار!م()1
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اللةكريدكتاباليسالقرآنانعلىالقرآنمنواضحادلهلاهناك)ن

يا:مالانهمعاذعنروىماهواللل!وهنا،الكونحعائقشرحول

كاللماهالأهلةعنمسالتناهـسكثرونتسالناالههود)ن4اثةرسول

كعودحتىكنلصثمهـسستدكركستوىحتىكزكدثمدقهعاسدوJالهلا

موا!هتهى،رو،الأهلةهنأكسالك:الأكةهنهاللةفأنزل.كانكعا

.(؟)االهعرة11(981)والم!للناس

العلوممسائلمعللددرانالقرآنكعرضللقرأن،العلصاالتفسيران)3(

الاهىماللكونيةوالهحوثالعلعهةوالكشبى!.ومكانزمانكللى

ثمصحتهالىالزمانمنلترةالعلومرحالكعتقدونظرسات،لروض

علىالفيورللعسلم!مورفلاثمومن!هطلوها.أمأنفسهم!لهثونلا

حتى،وتتهدلتتغيرومعار!أشهاءلىأكاته!قحمأننالقر7قدسية

حقيقىهووما،اليومخطأكصهحملاسىحقيقهاكانمانرىأننا

فىشأنهاهناعلومانستخدمفكيدغالا...خطالصهحثداليوم

؟إ.تمديلاوتغهيرأدنىأليهاكتطرقلا!اقيةخالدةآ!اتتفسير

ظهرثم،نظرياتمنكقصدلممااللأرأنتقصهدألىذههنا...)ننا)نا

لأنه،الكريمالقرآنفىالمسلميناعتعاديتزلزلفسو!،النظرياتهذهكطلان

مالأسى)1(.صححهماالهونمككئ!بانللعرآنكموز

لأ!اتالعلعىالتفسير،لظاهؤالمنكرسنيوالمانعينأنلناكتضحهكنا

لهذهفقطالظاهريةالمعانىعندكالوموفيكتفون،الكونيةالإشاراتناتالقر2ن

اوعلمىسهقمنعليهتدلاوالإشاراتهذهتتضمنهفيعاالدخولدونالاشارات

صارلاالبملهذا!رونمل،حديثاألااليهاالعلم!توصللمعلميةلحقيقةكيان

..إ!حالهلاصلاحالإنسانهداليةوهىللقرآنالرئيسيةالغايةعن

المرجع.ننى:حانظ)مدحت!،راصم)1(

العلمىللإعجازالأولالحالمىالمونمر،طدرمصادللدمحورحثعننتلا:حى(حمد1)د/الذبي)2(

سايق(.)مرجعام879والةالترانفى

!!0126

http://kotob.has.it



حصعتنىلننى!الشىء-للعلم!كر-لنلههالعرضهطنهامةودى

العرأن،لىالعلعطاللرلسلتلنزعةالمعارض!نهؤلاءمننلرمعالظرو!

ولاالسهعهاء،منالكهعهاءمعرلونلالهم،!مدطة!لمهةضحالةلوىفعدتهم

وهم،التيرسهةالعلوممنلسطلمنى!رلهـنولا،التنعهممنالفلك!رفون

انمالهمنقوللاننا،النط!سةعلومهملىالتضصصمنكه!ر!درعلىطنوالاق

!لونعلوممونطصلالدىالنظامول،تضرعثمالدىالتعلهمنظاملىالعهي

كتامنامنأخرموضعالىلنر!ثهالنعطةهلهلىالتلصهلويصاالدنها.وعلوم

الحالى.

الثاثىالئري!

هـراسةالىوالداعونالعلصللتمسيوالهويدون

الكرهمالمرفىفىاسلصالأعبز

محوثدودوجالفرماللاعىسلدرلودفوحز!الأحرى)يونرذلنلهل

!حسناندصضها،الأولالفرسقحيععلىالترأن(لأ!لتالعلعىالاعياز

لتما!تهرونهفهموك!التهارههنال!للكمنهددأرل!علىتلصهلانتعر!

شاءانلهلدمممعفىسنعالههاالمسلة)وهلهلأسلامهةالدعوةلىصلط!ا

.هلوهـمهاناللرأنأماتلضمةلاقحاههنالىالمضىعلىاصرارهموكهد،اثة(

لهه.العدطةالاعياز

الفزالى8حامدأ!و

مكار.مثوهد،الاتعلههنالمدملرصنالفز!ىحامديهوالامام!عَذ

الطهن(علوم)احهاءلىمللهو،)العواهر(والاحهاء(كتا!فهفىأراعهوعرض

القرأن.لىمتصمعهةكلهاالالنهوتالعلوم)الد!نهةالعلومانشعام!!نانكعد

النظرساتمنالحلائقدههواختلدالنأر،علىلهمهالثصكلماكل:أكضاهـعلول

!دراكها.النهمأهل!ختص،علههودلالاترموزألههاللرأنلى،والمعولات
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أرادمن5:مسعوداكنكعولالعلومحعهععلىالقرآنلاشتم!الامامو!ستشهد

القرأن،.للهتدمرمالأخرركنالأولهنعلم

وههئةمالنجومالطبعلوميناللرأن()جواهركتامهفىالفزالىو!دكر

الطلسمات،وعلمالسصر،وعلم،اعضائهوتضرءهالمهوانمدنوههئ!هالعالم

صلملينلهومردتألال!ا،سهمانهاللأملولالعرأنالههاصثمهرذلكوغهر

ووساثلالمرضلأسهابالمتضعنالطيعلم!ىكشهرالمكمعراء(أسهـرة08(1)

الرحعناأسورة((5)!صسهانلالععرأالعمس6سهحانهوثولهالشد(ء.

)اىوالأرضالسعواتوتركطبالللك()اىالههئةعلمالىصشهرماونحوه

والهيولو!ها(.الكوزمولوثها

تعاقبمعالزمانعنهاسهسفروالتىالمعروفةالبلومنجعهعأكروهو

ان:يعولكماأو.كالعوة،5لانمامالتصرء،لا،القرأنفىموعولةالعصور،

لىلهستمعرفتهاالىالطر!ق!ىهموالتىالهشر،عرلهاالتىمعهع،العلوم

الكةمعرفة!مارمنواحدممرمنمفترلةعمهعهال!نهالقرأنهنخلرحةاوانلها

!عل.محروهو،تعالى

6الريزىاللخر

الغهب(،)مفاتحاكضاالمسمىالكههر()التفسهرصاح!هوالرازىالفضر

وقدالنواةفىالشعرةكوجود!القو60القرأنلىالعلومحم!وحودمرىوهو

لعلوم!لفتهوماهصر.ثقالةحسيكثهر8-مهامثالكههرتلسهر.لىعرض

أ!ضاوللراز.الكونهةوالمعارفالطههعهةالعلومنولمىشتىدى-زمانهفى

.(الاعجازهـا!ةلىيلأ!عاز)نهاكةهوالمعالهنافىكتا-

السيوطى4ألدلهنجلال

النزالىمنكليرا.مالأخرهوكرىالسهوطىالد!نصلالالامام

!لمىء)98((منالكتا-لىلرطنا)ما)تعلأس!قولهلنلكهـستدلهوالرازى

أسعنالشيخ"واخرحهمامنهانهو!ةمأحادكثهـستدل....(النحلأسورة

والخردلةالذرةلأغللشهئااغلللواللة)ان!:اللةرسولق!4ثالهر!رة
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)فزلهكلادسمعودينهندردهمالل!علىالدالةحلرومنوالهعوضة(.

لىلنامفنععاطصرعلعناولكنكمىء.كللهههلناو!سهلم،كلالعرأنلى

العرأن(.

!متعل6العرأن(-!لملىالامكلنللعمهووكتلمهلىالسهوطىوطول

هىمصمةولاماملأمنهافلهى.لعلومفواع!ا!مىء.كلعلىالعز!زالكتال!

السعولىوملكو!للحلوهلى،عيائيوفيعلههاطلماالعرأنولىالا،اصل

لحرممتاجمعاثلل!غهراس..لثرىتتومالأهلىه!قلىوما،للارخى

مبللات.!ى

للرسىااللضلامو

لأولهنعلومالقرأنحعع8تلصهر.فىالمرسىاللضليوطول

هلى!مدلر.الطبلمحا،قلثم!ه.يلتكلمعلعا*مهمحطلمممهثللاخر!نه

متللملللزاحماعت!لحونينعاوثل!لعوةهوسمتحكلم،لصصةنظامحلظ

!وكانت4تعالىاثه!ولهىولصةأتلىلل!عمعر!دالمثضالة.الكهلهات

)الللك(الههئةعلومفىللكمثللررثم.الفرللن!أسور8)67(1!طعال!ل!

...وللعلا"وهيهروالهنلسة

الكوهمبم6الرحمقعب

نالوالل!نالمصثهنمعدمةفيوهوهللعرو!يلاعنماهىالمصلحهو

الكونعنتتصالثالتىلعرأنأكلت!مرحلىالمد!ثالعلممعطهاتكاستعمل

)طهاثعالعرو!كتاوللىلكومهىطولللك.صمامهوماملافلسوالطههعة

العلماءلنكرىوهو.الحكمكنز،العلومضمسالكرممالعرأنان)الاسنهداد(

ىدالعاصرينالسلدرلىمحالفةمنتضوفاالعلصالتلسهرعنامتنعواانعا

)تجاهيمعهة!ؤ!دماهذ!كتاولفىالضاكعرضوهو.فففتَلونلهكلرون.العلم

الكركم.للعرأالعلعىالتلسهر
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الر!عىاصادقمصطلى

لصيالدىالعرأن()اعمازالممفمههـركتامهوضعوثد،المعرو!لالميهو

!سهطعلىكلهالعلمناص!لىيصلهةمععز8النلمهة،يأثلر.العرأنلنالىفهه

!عضيستضرج4طوللنهكعاا".!فماءماا!الاسلامكلهرلدنمنلأرفىههله

غوامضمعضمملقوما،الاختراعمستصفاتالىص!مهرمااللرأنمنعلعلئنا

!سطا.للككلوسطواالطههعهة،العلوم

اوجدىفركدمحعد

كهنا-اللأرحعه-اهتعاههونعر!هالمعوو!يلأسلامىالكاتيهو

عندالصهث(والطيالإسلامكتام!هلىمهعثقماخلمنللعع!

للمتدمدسنطتحالكتال!هـهلا4!عدىلد!دمصدالعلامةطولظهور..

!ماالأرضهةالكائناتالىالمطمهرةأكاتهللهملسهصامعالامقرأنأكلت

صتشركلعدرفماطدسوفه.الليهنععولو!ستهوىالمدكثالعلم!سهفه

!نورههمالاستهلاءالدرأنطدةهلىلهم!اهثالهكونالعامعاتطلهة!!ن

العلمالههملهمهبالدسنىالعلمطلا*كهنطاعأاشمالخللهوها

داثهاتأكاتهلالاهةالكتاملامكنوناتلاطهاراللةيصهحلنهلهموشهت،المدث

)ععاز..

4عاشورلقالطاهرمحمد

وتدثهد،تفسهرلللرأنوتنسهر.المعاصدسن،ح!منتونسىمفسر

معطهاتاستعمالاى،العلمى"التفسهركسعىما)تيلهلىأرامهمعدمتهضعن

والخلقالطههعةالىالمشهرةاللرأنهةلأكاتملاههمشرحنىالحدكثالعلم

سا!قاالههالثمرناالذى!حثهفى!لدرمسعادالدكتورعرضولقد.صالكون

هذهخلاصةمهانفهنمقتطفاتمنهنقتمسدانعاعاشور،ا!نلأراءمالتفصيل

يلى:فيماالأراء
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)فىوالتنومر)1(التصرصرتفسير.فى-كةرحمهعلامور-امنول

الثانىالنررواما"نصهماالعرأناععازلىالممثهندالعاشر8(المعدعة

لهعهلإدراكهمكفىهسم:هسمهن!ى!نلأصملهو،العلمىاعحازهمن

فانهل!،العلوم!عواهدالعلمالى)ععازهومهالر!كمتاجوهسم،وسععه

وثطورلتسوممهالغحسيهلىاللبرلضواءافهلابملث!اضهئاللناس

موضعلى"فى،دهعلملأنهاللأ،هندمنلنهعلىدل!لالعسعهنوكلا.العلوم

العرأن!ملرولقد.طلرثهملم!هنهمثاوولواليائى،العلوملقائق!له!عال!لم

هواثههندمن!كتاميلحواأثل4تعالى!عولهالاععازمنالعهةهذهالى

لنعالاهلملهمسقعهه!المل!ن(94)صالعضكنتمانثهعهمنهعااهدى

معلركةالى!صلري!كلنماانهثمالعصص(،أسور058(()طهع!إهواممم

ماوتيامذطفو.،لمماالىارتصحتىالماضر8،هلومهملىالعلوم!ل

وللوه.لرسوه

لاسدر8لىأاللهار(لىالل!أتول!)تعالىقولههندةعرفا!نقلى

ضهمهالفلظهلىكشتملالقرانان:ضولصعضهمكان)27(لمآ!ةععران

ل!ن،الاكةهلهومنه6"الفرطانضهعهماوعلى،الضواسطهعهاولفاظ،العوام

سائرطركهاالتىوالفصرل،الحواصلأط!ركهالمالتىالأمامصثممللاكلاج

...لل!للاهعارثلأاكاثعاللاطىالسعوات!(نعالىلولهوكللك"هولالعوام

!ل.ولاستد!لالنظرالىدهافهالعلعهةاهيلز.طرقفعن.(الأنههاءأ03(1)

لصد!ها!صطولاالعر*،تعهدمالمومعارهـ،لعلوممععه)ومنها:الشفاءلى

هلممهلنمنفههفيععكتههم،منكتابهلهها!شتعلولا،الأممعلعاءمن

قو!ة!هراهمن،الأمملرقعلىوالرد،الععلهةالحعةطرقعلىوالتنهههالشرانع

الأنمهاء!أسهـرةا"للسدتا)22((ألهةالالههماوكان:كفولهطلة

81((مثله!مضلقاهلى!لأالرمالأرفىالسعواتخلقالد!اوليىأ:وهوله

طيق.مرحمع:الطاهر)صعدعاضوراين(1)
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كالنهـرالعلمشفه1انه،العلوملضائلالىلأعينفتحولقد.اكسأسورة

.يس(أسور076(1)حهاكانمن)للر:كعولهرمالحهاة

الهعرة(.)257(،أسور8!ياللصرالطلعاتهقأمضيهم)و!وله

العالِعونالا!علهاوهالللاصىأطل!الأملأورثعمرمها6وهوله

1()trلعنك!ت!سهـر8أ.

)9((000!لعونلا!لد!ق!لعونالدونمعملأو!هلا...4وفوله

الزمرلم.أسور8

واعراضهالشعريسالهيالعرأنولخالدالدى.هولاهيازمنالنوعوهلا

لاضحة.مضاللة

أعطى-يو-أوتىالانىلأنههاءمن)ما4ممد!ثهاشورامنكستدلثم

فأرجو،اللةاساهوحهالوتهتالدىكاندانعاالهطمر،علههأمنمثلهمالاكاتمن

كتاب4ومسلم،اللرأنفضائل4أالهضارى.القهامة(كومكعاtمثرهممونلن

كثرهمككوناكرعوكونهومين!حهاؤتىكونه!سنلالمنالممهة..،هيلأ!انلم

الذينككونحتىهلازمانلعععصالحةللعصزهكانصاناْالاثندلىلالامعا

هوفهكون،هراثمهماختلا!علىكثهرسنلمما،مععزتهلأثللدشه!هتدون

لىلهالتا!ع،!التاىألعنىلأللك،تملقولدمضمة،لاتامعالأنههلمكثر

...ما.همالعول3مالانتسالالكل!اتهاعلاالد!حقائق

منأكةكلليستافى!عحعوهه،للعرأنتثهتانعاالاهيازمنالجهةوهله

لهوولنلكالاعياز،منالنوعهلاهلى!عشتعلةسهـر.،منسور8كلولا،آكاته

التمدى.مهحمملوغهر4اللرأنمنحاصلاعحاز

تجلب)الثالثةالطررعلةولىالتلسهرهالرا!عةالمقدمةفىعاشورا!نو!ال

الط!ومراكعضهاانعلى،)ماالأكة!علصدمناسهةلهاعلوممنهلعهةمسائل

الصكعةموتومنأ...:تعالى!ولهاحدطسركعاما،كعكوءالو،الأكةمعنى

.الهفرةاسورة((ا926).+.كثهراخهراأوتىلد
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)خهرااثولهتتل!لكمدخلاوهنالعها،المكعةهلومتعسهمفهلكلر

لاأ،للاكةالمعنىتعامهوولهساصطلاحها،علماكانتدانفالصكمةكئهراا

منناخذلنوكللك.علههتعهنالحكمةوتلارىةطولاالأصلىلاكةمعنى

الحشر(.أسورV8()4منكمالأفلهاء!هندولةمكونلاأكي4تعالىقوله

كل!لكونعلل،العامةالثرو8وكن!،السهاسىيلالتصادعلممنتفاصهل

ثلكينعلى،وععلمالر!سمن،المركهةوالمعاملات،والموا!-يث،الزكاةمشروههة

)!اء.الأكةالههتومط

اللأ4كقولالعرأنأى!السهرتعلظيشدتكون!ددعدوممسائلكعضلان

تعالى4قولهوكذا.اللاهـسات(أسورة(41.."7مأ!دمدهعاهاأ!لصعاء

6(()دروحمنلهاوماورطاهاملهلااها!مهددو!همالسعاءالىططروا!لم

ىلم.سور6أ

تلكفلصلالممسرنادفلوالمشاهدد،مالمالةالاعتهارمنهالعصدف!ن

المعصدزي!!دكان،الههئةعلمفىمههنهو!اوعللهالسرارهاوكهن،المالة

منالصحهحةيلسائلو!نالعرأنى،المعنى!هنالتول!!طعلىداما.خدمة

هولهمنكضذكماالأ!ةمنالاسترواحومهعلىداما.اليععمعكنحهث،العلم

ثولمنالعالملناءانالكهدأأسور8)47((00.العه!ثسهر)هـسوم4تعالى

لنمتكو!ر!أسورة1(()ة..كورالعمس)الا،تعالىثودهومنكالزدز!،

العالم.فناءعند!ضتلالياثههةثانون

بعاعةلأما4أراءالاععالعلىالئالثةالطرطةهنهشلوكلىوللعلعاء

العرأنهة،المعافىومهنالدكنهةغهرالعلومكهنالتوفيق4المسنمنفهرونمنهم

المقال4فصلفىالمفهد)؟(رشدامنقالمنها.!هثهرالىمشهراالعرأنهـمرون

ظاهرها،علىكلها،الشرعلفاظتحعلا!يلمىينعلىالمسلعونأحمع

وكاطنكظاهرالشرعورودفىوا!سمب.!تأهـهلظاهرها،هنكلهاتضرجانولا

التصد!ق.فى!راثحهموتهاكن،الناسنظراختلا!:هو

.م8911سنةالمتولىر!مد.هنأحعدكنسدهو)1(
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لهماالعدصامنماقالهعلعتوللدالقرأن،يحكامكشفىالفقهاءكنلك

الزماج،ه5و،حنى،"ا!نوكنلك"الضضر،.وهصةنوح،0سور8علىلعلاه

شكولا.العدمهةالقواعدعلىالاستدلالمنتفلسهرهمالثممعواهدحهان،وهلهو

طاثفةفهمعلىمعانههتهنىلاوتقلسىتعالىالفهو-علامعنالصالرالكلامأ

العلوممنهلمفىالحلهقةمنكانماوكل،المقاثقتطامقمعانههولكنلاحدة،

كهامالهه!لعتما!علطار8،مرادالعلعهةلالحعيعة،!للكاعتلاقلهالأكةوكانت

تولرعلىهـنى،المقاماتياختلا!!ضتلدول!لك.الههستهلغماو!ععللرالهشر،

الاالظاهرعنكهعدولا،عرمههاللفظلهمصلحعما!ضرجلاأنوشمرطهاللهم

فى!كونلاصتى،الأصلىالمعنىهنخروماولا!هنا،تكلفا!كونولا،!دلهل

الهاطنهة.كتفاسهرنلك

كانوهـلا4تفسير.منالتاسعةالمعدمةفىعاشور)1(امنالأستاذو!ال

علىالعالهةتراكهمهتسمحماكانشىء،!كلعلعهالممهطمننازلاالعرأن

امثاللىللعر*،المالوفةالمعانىمن!احتعاله،الهلهغالكلاميستعع!لص!

غالبيوصر!ح،مانعنلكمن!عنعلممالمنزلهمرلد!إنهمظنونا،المراكيهلك

كلها،عامةكتابالعرأنالهمعلوثد.توقهلهةلو،لفو!ةدهشرعهةدلالةمن

غعرمافىمعانههاستخراجلىالحهدهـسللقدبهر.،ا!ودعاهمهدكها،وفهه

صلىالنصعنمرهـمةتلسهراتمناليناولهعماهذاتأصهلناعلىهـسدل

منالأسبنالمعنىهولهسكأنهنومنمامنهالنرىلأكاتوسلمعلههاللة

متفسهرهأرادماوالسلامالصلاةهلههالرسولاننعلممالتأملولكنناالتركهب.

اياستاذهـسثل،العرآنالفاظمنالمعانىثصىاخدالىلأذهان)كقاظالا

وسلم.علههاثةصلىالنمبىتفاسيرمنمتعدلةكأمثلةلذلكعاشورامن

ساكل.مربع1الطاهر()مصدعلشور1(امن)
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النورسى4سعهدالزمانلدكع

المعر8لسور8العر!هةتقسهراكاللفةمشهور،كشتركىمى4معلاد

سورلهعضتفسهراكتبكعا،الأصياز(مظانلىيلأعياز)اشاراتلسمل!

ترممتالتىالنور(رسائل)كلهات!عنوانالكر!ماللرأنسورمنأللرأنلاجزاء

ماهزععرعنم111.عاماثهرممهتولىوهد.العرسهةاللفةالى!عدلهما

ولى.الهالىوالدهوةوالعهاد!العلمملىءعمروهو،والثعانهنالساكعة

لىالنورسىآرأءعنكثيرةتفصللاتدردتطدرم)1(سعادالدكتور!حثنفس

معتطلاتنعرضسو!الطررسلةو!نلعس،الكرسمللعرأنالتفسهرىلاتجا.هذ!

الأداء4لهنهمومزاتههن،التفصهلاتهذهموحؤتن

له،عدائههتنقضىولا،الزمان!عروروضو!ماكزداد!سمالعرأنتIOمن

اصضالهولكن.الأزمانكللىواحكامهامعانيهاتتفهرلاونصوصممكعات

حسبفشهثا،شائاتنكشدالتىالعلميةالمقائقمعضالىتطمهرثاندسةمعانى

الصالحالسلفكئنهاالتىالظاهر!ةالملائقأما.الهشرىالعلعىالمستوىتقدم

وثواعدولسسوممكعاتنصوصلأنها،صئههتعترسالاهمحموظةلمسلعة

طتضىوهذا،مهينهرمى)!رأنكأنهموصو!الكر3والكتاملا!ها.الا!انكجي

المعانى،هلهحولطدورألالهىو!ضطاللا.الأساسهةمعلنههفىماضحاكونه

تعالى،اثه!نبفكأنعا،المنصوصةالمعانىهذ.كنكرومنهـسظهرها.هـغؤ!ها،

المعانىانلىشكلاافىنالكر!م.للعرأنوسلمعلههاللأصلىالرسولفهمهـسئهم

104،.-004"المكتوهاتالخ...الرسالةمنهعمنمأخوذةالمنصوصة

ثههلمنالاشاهـةالمعانىلهعضتعرضانمعدالنورسىهـضساكل

هدهأرادأقرأناننعلمأننستطهعكيد:!لتد!ن:دهلأول،العلعىالاعجاز

،يدرسهولاموما،أزليةخطةالقرأنمILL.)لالجواباليها؟واشارالمعانى

منلهنلاكد،الامة!ومالى،جطل!عدجهلاالمصطف!المشرطهقاتكلو!خاطب

سايق.مربع:(صادلم)دكللرم(9)
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اللرأئنل!ضعلارادتها،المتعددةالمعانىودرج،المضتللة!هامتلل!8مراعا

!شهاداتالعرأنمعانىمنتعدوالمعانى،الوجوههنهوكلأرا!ما.يأنهل!رشاد

اللفه،يصولوسل،الدمن!مولطملالنلسهر،وسللامثهلد،!ل،تلاق

الدهنهة،الأصولمهةمن!معاالعرمهة،لعلومناحهةمنصمهحاكونه!مثمرط

اما4الهيوههلهمن!طلكل!ار8وضعوالعرأن.الهلاغهةالناحهةمنومعهولا

لاما،وسهاثهالكلامسهافىمنكلهملناماالعنوتللامدر8معنو!ة.لاماللطهة

التفاسيروكتب(.المعنىهنا!ى)!عنىالههاقمثمهرلضرىأ!ةمنمستنهطةلملر8

وخارلهتههلهالعرأن!حامعهةتشهدالممعقونللهاوالتى!لالا!تعدالتى

415،.-4لأ4الكلعلت()فىاسوزلر)1(

رثعاكاثتاطلأرخىألسمواتا"ملرواالدمنمرلملاو4تعالىهوله

المعنى:هلاالللسلهةالمسانللىصوغللممنئفهمالأكةهنهلفتعثاهعا(

فتحللتولهد،!ا!لةلهستبالةولارضسصام!،كدونصانهةالسعلاكلنت!انما

!ثمىءكلالماءمن!ضلقكهنهما،وز!وج،مالضضرولت!لأرفى!المطرالسعل!اللأ

للارضالسعواتكانتالفلهلةءامتطلىفه،الحغقالكررسةالأكةوئلهمص،

ولكن،مضلوقيوكائناىعلههالهسنلعمدونوعمفاشكلةفىسونكوما

ونشأ،مر!ةمئمر8نافعةكلتههمافحعلوسسطهعالتحهعا،الصكهماللاطر

نظرلىالأكةرتلهم.تعالىاللأحكعةرسظمهلاطهمالضلوهلت.منالكثهر

المنممسهةالمنطومةتطمكلالتىالسهلرلشا5وسائرلرضنالنامعلصرحكهم

هنا!سطالعد!رالع!ومولكنععهناهالمثسىمعمعرسعةالأمرلهتالاءلىكانت

منالمطروانزلهالأرضلوقالترابوخلقامكنتهاهلىالسهاريتووضعهالعمهن

هـغكصىهناطهَئم!الحهاةالدنهاوععرالمثسى،منالأشعةويرسلالسعاء،

412،.-11"4(الكلمات)فىسورلر5.الطهة!ثمركمن

لىالقرآنالههاشارماضدنشاهدهالذىالواتع)ن:كلساملالانسان)ن

ماذ!،ساكنةمذ!سطةوالأرض،وتفرب،تشرقالشعسنرىمثلا.اياحهانمعض

؟ذد،لىنقول

،ضلأحم!.)1(حمذلر،ت
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مكونانعاللار!لملدطرشلد،هداكةكتام!العرأن!لنالسو!هلاهننيي

!اعتهاروهعمهور!ثر.لعمهمدمكار"يستعدد،درمةعلىكانالانالعا،

!لمالىمهالاكستأنسونلاعرطث!،الحلأكلةر!مةعلىطعولم،موامالمعكلم

وثمثمهههلت!عتشلههاتالحعاثقطكلدرأنصورالنكثةللهدهللالو!.خهالهم

درطةفىالوه!لمهنهمملوا،لمللونليمهورهلى!صانطويستعارات،

مال!مسالعهور!تعدالتىللسائللىللعملكعلمه،ممهطوالم!ا"

د!نااللطت.!نصسالحعهعةرما!ىللكمعلكنللولكل،منالفتهاالظاهر

الهرهانهلىالمؤ!سممةيلأسلامهةوالم!مرسةالدهاث!لنافاهلمالنكث!لهثهتفطنت

العلوممعهعلىلمهو!ةالعقدتضمنتوهنونعلوممنملضصةالععلى،

ولن،الو!دلنترمهةوعلم،اللأليرياضة!ملم،الروحتهذمبلنمنهالأساسهة

والمعاملاتالحعوقنثلم،للدنهةالسطسةولن،للنزلند!هروعلمالعسد،ندرسلا

لىظوضحتلسرالشرسعةلنمعالخ....كط..وكط،الاحتعاعهةلأدام!ولن

ياثمان،لهتستعدلملوحهنهلىطزملمولهعا،يلاحتهاجومظان،اللزومموأمع

منههلاستنهاطالىولحالتلمممما،فمعت!فذلتليعلت،!ساعدلأزمانلماو

.،175الإععازالثملرلت"العكلمعدر6هلى،نعلئهوفطموءوقدرسعه

رضAلنكشاهدالدى،الطاهرىالمسمع!ططدالدرأنهاعىفعثلا

نفسها،حولتالوركرور!ةلأرض،لن!صردصةطولولاومنهسطة،ساكنة

Uلا.!سرعةالم!سس!مول Iعلىهـس!موش!ناسعلىطهسلنالدرأنرلد

الحقانقمنويعثالههلا!قرأنقلىولوالعرأن،هالاكةعنفههعمممككارهم،

لنالا،شكذلكمنككنلمللكولأنكروا،حولهمنالنالىلانلضنالعلعهة

حقهلأةفههالناسللركالذىالستوى،ولمىالعصر،الىيلأ!ثمارةممللمالقرأن

حركتها.يوالأرضشكل

الحقانق!ثن!وئعواأالمتأخدسنللعنسرينللاكدالم!طةهذهعلىوكناء

هذهوليست.الاكتشافاتهذهالىالمشعر،القرأنىالنصوكينالمنكشلةالكونية
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حممع،صحصتهـسصحا.ساصحه-تس!صحه-ساسصسهماتح!صححهحس!ررصت.!سهضه

نعهصة،أىكسهبلاوهلا،وكلىلا!عالىمالمعنىالمتعدمةالأحه!وتؤمن

هد.كعرلوااناستطاعتهملىحنلماللينالأمةمنللعتلدمهنولالللرأنلا

كعلنالقرأنلأن...اللرأنى*عحازأخردلهلا!كونولمالتفحمهل،المسائل

)يل4النزولومتفىحقهلأتهاتظهرلمالتىالحعائقكعضكحتوىانه!صراحة

الأخهروادعزء!س(أسور6)93((تأهـطهمأتهمولا!عدعهممهطوالم!اكدما

سلرستتضحالتىالمعائقمعضكصتوىالقرأنكفىصررءالأكةمن

لهمطههنحثىاثدسهمودى!افىلىأماتلاأسل!سهم4تعالىلهولهوكذ!.الزمان

وهذه.فصلتاأسور8((5)3!مههدهمى.كل6للأ4مر44لماوألم!انه

زمنكعدالعرأنهةالملائقمعضا!لأكاتظهرْ!عضاثهانفىصررسحةالأكة

النزول.

ا!عدهولدىهـ(4*سنة)المتوفىكثهرا!نالملسركتههماللنعرأ

الأكةهذهتفسهرلىاللة!حمهقالمالعلمى.الموصوفالتلسهرهنالمفس!س

عندمنمنزلاحقااللرأنكونعلىوصجمنادثلاتنالهمسنظهران45الكرصة

منا!اقلىخارجهةكدلائل،وسلمعلههاثةصلىرسولهعلىوثلعزاللة

المراد!كونانهـسحتعل...الأد!انوسائر!الهمعلىالإسلاموظهور،اللتوحات

والههثا!،اياخلاط،الموادمن،وعلهه،ولفه،منهمركن!الانسانماذلكمن

تهاركالصانعحكمةهلىالدالالتشررءعلمفىممسوطهوكما،العسة

وتعالى.

اللاتىوقمرهاهوشعسها،نبومها،4السصوات،هـاأفاقزيدابنوقال

يأنكثيراكنهـصمرحv(.5/5الطمرى)تفسهرأكضاانفسهمفىوآكاتكجرسن

وامنالتشررء.وعلمالأحهاءعلمكدرسهاالتىالمقائقكعضالىتشيرالأكةهذ.

الطمرىحريراسنكانكهنعا،الكونمعلوم)الأكات،طسرالسلدمن!سد

مشهودةكانتواللأمروالشعسالسعواتبأنظناالتفسير،هذايلتزملا

عندهم.ومعلومة
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الى)شاراتالسلامعليهملأنمهاءمعهزاتهصصلىالنهـدسىهـسرى

مسوثةلهستاللأرأنهةاللأصصينرمعلوماشما.الصدكئةالعلعهةالمكتشلات

و!لارشادالاشار6كينهامناغراضهدةلهاولهلهعطالتار!ضهةالحواد:لتعلهم

ترشدالأنههاءمععزاتقصصلنكعا5لأستادضول.الدن!دةالأمهـرمعضالى

اولكهمعلىالغوارقهذهاللةحعقنعملما،المالهةمععزاقهممنالاستلالدالى

!م!قلمألئةلأ؟مماكاتهمألىالم!الناسلىتثهراللأصصهلهانلامععز6،

سمهااليحعلفعثلا.مادكةوسائللهاععلسل،سهي!دونهلالمعيزات

هلهخلالمنطولاناللرأنكر!د.!مهريمسهر8السلامعلههسلهعانلسهر

عددمنعهر8الأنههاءمعحزاتلىلكمالأ!صار،اولىكافاعتهروا5)اللصص

لعلكمهالط!قهن!افىوسهرواحاولواالهمو.،هلهكلمنفاستفهدوا،!عوه

التىهالمعبزاتهذهتشههماالكونهةاللأسننطركقعنتمععواينتستطهعون

المادتةالكمالاتمعضان4نقوللنونستطهع.مععؤخارثةلأنههائهاثهأعطاها

د!على-الدشهةالكمالاتمثل-الهشر!ةالىيممهتالدنيو!ةوالضوارد،الدكنط

ألسلام.علههنوحكدعلىالمشرمةالىاهد!ت،ألسفهنةفعثلاايانمهاء،

كتام!لى*!ا!صىولارطيرلاأ:!ىنظما-انىثم"النورسىو!عول

بدلالتهمفهدكعاالتنزولأالىومستنالألأنعام!أسور8()95(مههن

اعمازالشانهة)شاراتمنمهم-لرموز.!!ثماراتهكعلعككنلك،ونصوصه

علىللهشروالتشعهع،ألتشوسق4ومعزاتهمايانههاءهصصفىاللرأن

الضطوطعلى)صهعهكضع-العصص!تلك-اللرأنكانالثمماهها،الىالتوصل

!منىالذى،الاستقهاللىللترهىالهضر،مساعىنهاكاتنتائحونظائرالأساسهة

ظهركعسحالكو!مالقرأنوكأن.المسنقهلمرأةهوالدىالماضىمؤسساتعلى

التىالوسائللىواجتهدوااسعوا:لهمقائلاوالتشحمحالتشويقكعدالهشر

الخوارق.تلككعضاشها.الىتوصلكم
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4جوهرىطنطاوى

يسما.دلقرأنقفسهروضععلىعكدصصر،العلوملارفىلستاناكان

هذ!3!اوللىموهرىطنطاوىحمفمدككعله.اههلتوفىولكنه)اليواهر(،

الأدلةمنكههرةحشولا(الأنحتىمتلاولةطهعةلهنرلموالدىمكتعللم)الذى

كرنووكاناللأرأن.لىالواردةالكونهةالأكاتشرحلىالهمثهةوالنتانح،العلمهة

الوثتنلسولى"الكونهةألعلومدراسةالىالمسلمالشها-حثالىهلاوراءمن

توطهنماستعادةلاسترعاعالعدة!ئواصتى!و!الهعاالعرأنهةكاتnفهم

منها.هاثرتأ!عداخرىمر6الإسلاملرضلىالحضار6

:عبدههحمد

منوكان،قليلةغهرتصمهحهةأراءلهوكانت،الامام!الش!كوصد

كالعلوممتضلعا!كنلملكنه،!القرأنالواردةالعلعهةيلاشاراتطمازالمهتعهن

الطيهة،!الطههعهةالبوانيطرسولم،التيرسهةالهموث!لرسولمهالكونهة

هـأخذ.الأ!اتلهعضمناسهاكرا.مالهطمرحالتفصصاتيملمنصقلكانانعا

أوهعتهالتىالعلمهةالتالسهراتلى)غراثهههلهممعدالش!علىالعلعاء!عض

فىلدارورسنالتطورنظررسةأافترضعندمالههوهع..مثلالأخطاء،منعددفى

التىالصعارةاعتهروعندما،القرأنىقفسهرهالهاكوعدلنكعكنالانسانأصل

وناكهذاانالعلعاءهؤلاءددى...المهكروماتمننوعالأماكهلالطهر!قتها

القرأنهة)؟(.الحلأمتةكضالدومشاكهه

االشعراوىهعولىهحمد

الذىيلشعراوىممعدالشيخالصيتل!ائعالههانهوىالعلامةالامامهو

كعضمنسوكانلانوهو،،لامعبماههرى"نبم!أفهاصهاناالهعضكصنه

كثيرنى!لجاأنهالا،الكوسمللقرآن،العلمى)التفسيريسمىما!ناوىلمأنهكلامه

والمفاهيمالاشاراتناتالقرآنهةلأياتعلىمريرهعندخصوصاالأحهانمن

منجوانبعنالكشددىالحدكئ!العلومكععطهاتالاستعانةالى-العلمهة

كمبلةعقهقولمحارضش.كنالميدنللقرقالعلسالتفر،ال!لهم،عهدمنحدلم)محعو،)1(

.م8191هـلم2041(1)،"الملعون
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"التفسهر!لرضلافهللكمنونقهم!مل.منللنصظاهرةتكنلمالأكةمعنى

والفروضالنكلريلتفى!العولولضوشللانمفاعالمفالا8!ارض!انعا،العلعى،

رغممالعلمهلعرأنلاثهلىمصرلةفىللطلن،هنا!ىالعرأنآكلت!عز،والطنون

هلاانلطم!4فضالةطولصلقه.لتالعلم!ىحامةلىلهساللرآنين

مماولاتهمولىلتلس!رفىلندلاعهمفىلعلعلامعضلنللك،نوامههمالمطر

علعهة!نظر!لتاذكلامهـهطمحرلةفىمندفعونالعلعى!النعدمالعرأنهـط

ضضلونهلافمفاعهملىوهم،غهرصصهحةفهانلكمعد!تمكتشفة

حاحةفىلصوالقرأنممعلم،لكرر*العزأالملتهـسملولون،متسرهةخطوات

اللأولكنومنه!،عهالةكتلبولكنهعلم،كتاليله!ىلالقرآنلفهت،العلمالى

الكر!مالكترهلانزولمنقرونعمةمعدفهعلمعلعهلىوتعالىسهمانه

وخمعولللك،العلمو!مداعصرلا!لنعصرلنتهىدلنمىمنعددسهأتى

كدعنهكصثونلذ!العلمعصرلنهـضهتالنلأس،هؤلاءمعيزماثرآنهىل11

عشرارسعةمنذكونهةكحعاذقكنه،لكونحعائقصورةكلالكر3القرأنسانه

000)1(.ثرفا

هنالىعطاطتلهيلأععاز،أ!ةاللأرأنك،)3(لشعر!ىالش!هـعلول

ولى!ادأماتعاص!سلرسمامعمىلةهوللىهطاط-وهناكالمضمار،

!ا!لتتسعى،الرحهةدلارماءاليمعةح!فىلأولوشعثل0001لنلسهم

لهمهمملأللعؤمنض،الكونآطتمنوتعلىسهحانهلوضحولقدالكونهة.

منمل!رر!مهموعلى،العلوملى!فلهالةوكانوا،منهمكثهرلهرعلارشادا،

لساسوضعsلدسانا!ينلكهمطء،علملسلىوضعمنيولكانالذىحهان

رماوملاكها،النيومميراتلنعر!والفلكالمصر،لواءلعلاجالطبعلم

الكونآ،تتهعلولنالرطضهات.علموكنلك،ومناخاتتفهراتمن!عتورها

لقهقا.علمهاوصفاووصفهاالدموةالدورةالنفيسامنلاكتاثمف،الانسانجسم

حتىالكثهرةالعراحاتابراءفىلزهر!ىنهغول"ذلكعندالمال!فولم

إنهولنالمؤمنسعلىوتعالىسهحانها!ةعطاءطتصرولم.اليراحة،"اكاسعى

داردخ.طون،رواكمصر،الهومأخارءسةالمر*.صبر8:قولى(مححد)الثخالثصاوى)1(

م.4991،لم115كمصر،عد،الحمعةالبمهوركةبة)2(
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الفربدولفىهلعهةنهضةمننشهدهمماالمسلعهنغهرعلىفضلهمنماش

!علقوما،الانساننفسفىالكررصةالأ!ةهـ!الثانىالعطاءااالمؤمنةغهروالشرق

وكان.المىتحتىوالمرضوالضعدوالقو8الصمةيسها-منالهشرى!اليسد

اطَةمنحهاالهشرىاليسددىولسرارهالكونآ!اتانكذلكاللأفضلمن

فىسههاتكونحتىمالملصونالمنكرسمنالمؤمنهنلفهرمنحهاكعاللعؤمنض،

لىالمسلعهنغهرالعلعاء!هعضحدامعاالإنكار،!عدالحقانه!عترفونانهم

لاسلامى.للدكناعتناههم!لنواأنالعلعىالإععازمؤتمرات

4هحمودهصطلى

ممردمنصمعولاكثرنظرهفى)وهوالعصرىمالتفسهرالمنادكنأحدهو

مصاولة..القرآن)!عنوانمضهوركتا-المعالهنالىوله،(العلعىاالتفسهر

سنواتمنذنرلمينناالاطى،فهعالراكهسنعرضلننالرغمعصرى(،لفهم

مواصلةهنهناانعطاعهلىالسهبماندرىولا،المع!هنافىلهمطموهاانتاما

التلفزسونىمرنامحهعنهنانتحدثولن،العلمهةحوانههمنالكركمالقرأنخالمة

اثة.شاءانلادم!اننالقاءلهلههناولا!ان،العلم5المشهور

نها!ةلا)الذى(اثهكلاماللرآن)ن))؟(مصودمصطفىالدكتور!ول

لهناكالتفسهر،فىمنه!منمثراحتعلف!نهولهنا...حامعكتام!وهو،لمعانهه

الفلكلىيلكونهةالا!ا-علىكركزالذىالعلعىوالمفسهر...الههلنىالملسهر

الاشارى،التفسهروهن!،العلعهةيلوضوههةمعطهاتوعلىللاحنةوالطب

لهعضهامكملةوكلها،مكانةالمناهحهنهمنمنهحولكل،!خ....وهن!

كنتهى.لافيهاولاعتهادهالهعضى

اخذ،نعهشهالذىالعلمىللعصرونظرا،المتاصةالمعلوماتلكثرةونظرلم

منكجذماكلمعتتوافقالقرآنآكاتوجدنااذ،الصدارةمكانالعلمىالتفسهر

ثهاتهوعدمالعلمتففركحجةالمعترضينعلى!ردوهو....ئاكتةعلمهةمعارف

المل!رن،"بمبلة!قيقوالعارضلإ.المروركنينللقرأنالعلسالتفسبر:(مصطنىأ،/مصود(1)

)112001OAS / a.
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العمر،مندعلالعلعلمصورهاالتى*رضكر!مةمعكل!مقاثق،ثوا!تهنلك

اللص"،لى!طسوممكهاث!ثة،دممك!،ط!حعاث!مرهعةلأرضتصهحقلن

...الن!ثمررسحوكلاللللةلىوحعانق

الهوهى4كاهل

مرتلنح!روهدورا!عصر،الكر*للأرأنلانداعةمالرراالمفةرحمهكان

قفسهركل4!)؟(قلالعلعىلتفس!رلىدلىعنسثل!منعا(،العام)الراى

الل!نلرلثكميتهد.لنللمضصصح!ومن4ور!حطي!صهياجتهلد،هوانعا

منياسةالنطردةتتف!رولدهلهلاغةلىمتضصصون!لاغهاالقرأنلسروا

الكد3والعرأنلط!ضةالهلاغة،علىلللصتلحدمضطىو!دع!،!ىحهل

...لصم!غصومنهاالصىفمنهاتفلسهر.!ا،الملئ!لىماهةصمهح

ضاهلاالفكرعلىخطرلنلكعلم+مييلعلعىالتلسهرمنع!يولا

كهمومنعرق!منمويمههكللمتضمالعنكللأنسان!لقالذىالاسلام

للامتهلدكنناللبتهدلامماالدهمن،!ورعلىالوص!ةئ!عونمنسلطةيودض

الطررلهقفتحاروعندمننفصلتلتلص!هلهن!لل!لنونعتلأد...النهةوحسن

....والتول!قوالرعى

دسوهما)سي

حمعةلطهرلنهنسةهسمرثهسسهد.دصو!ىالدكتورلأسنلاهو

وهىالكر3،للقرأن،الحضارى"التقصهر!سعى!عاالمنالهناصدوهوالقاهرة

الولاكاتفىالحالىالمهلادىالعرنمنالحعسينلتمنذمعهكدلتالتىلنزعة

الهحرلوكانأ!ل:العظهملعرآنىالنصمننلكفىكنطلق،ايامرسكهةالمتحدة

مدداا،!عثلهمئناولوهـهىكلعاتتنلهلقالهحرههللدملىلىلكلعاتمدإدا

كجب،!ثماملةونفسهةوأحتعاعهةوحضارتكون!ةمئهةجاءالقرانكأنويؤمن

حهالا.نفهعهاأنعلينا

.،المسلمون،برطةالا!قالمحافيالتحقعق:اكامل/ادالهـوهي(1)
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الرسلكلمهمةلنسوكلسهدلدكتورخمحممة)؟(مصافمرةولى

تعلعتس!ل!،الثله!لحعائ!حعاعهووالكتليدلىشا!لكترالنمىتعلهمهى

لناوصلتدمعدنر.لمعالمالناوصلتوسواءالطمهال!ة،معالمدالفيكعالم

ا!لهزانولعاالهعهد.والعوس!الكونمشاهدديليتععكلويمردالنفمسصللت

النفسداخلفىلتسودالدهنالههاط!مولتىلأخلالهةاللهمععاعفهو

اععالنا.كلتضهطالتىهىاللهموهلهالكهـن.ولىالمعتععداخلولىالهمفمرت،

عن!ممثالدىهوالمض!والتقسهر!العسط.تعهمحتىتصرفعناكلوثزن

لىملهاظاهرامنشورانعلههداللىىالمهزانوهوالكد*هالعرفىلىالهزان

هناوفىلضرى.لصهانفى!رأنىمثلدلرأنهةثصةفىمكنونالأطت،معض

لولمنمهانضرجلنكنهفىالتىد!د!سالعهرهلىالثرك!ز!ر!التلسهر

لضتلافهلىالعلعاهكلمولكلنلانوهوالكر*.العرأنهد!علىحهاتنا!اد

الشاطط(كنتمالدكتور8مثالا)وضرل!الههانىمالتلسهركالمهثعون،مشاهـمهم

والمهتمين،!(سهدمالمرحوممثلا)وضر-ليهادىمالتفسهروالمهتعين

مالنلسهروالمهنعهن،الطمعراصى(!الطم!مثالا)وضرللايلأضرهىمالتلسهر

التفسهركلهنىلنهيأكشك(،الصهدعهدمالمرحوممثالاْ)وضر*لوعطى

لأوللكللط(،علههللتعار!!المعنىلعلعىالتلسبر)ولهسالمضال!

ولحضارةالعلهمأفاقتسعت!كلعالمضار8،نمومعكنعولصضلوىالتفس!ر

اللرأنلأ!اتالتمسهرهلاك!نىلكر43العرأنلأكلتالتلسهرهلاأفاداتسعت

وهتعددة.مستعر8هعلهة

نولل4الرزاقعهد

التىالكتبمنالعدوللىفكر.نوفلالرزاقههدالأستاذالمرحومعرض

هىتلكاللكر،هلا)شاعة!ىمحاثةكانتلتر8فى-اللأرحمهظهر-و!دثلها،

العالم،منمتفرقةأنحاءعلى-العلعانهة!لعلىاو-الشهوعهةسهطر6فتر8

معنلاتعاالتاهز)مكىلاسلامىللنكرالعالمىللععهدم(/ti11هـ141)،ثتافىالمو3)1(

الاءث.للترطاليالبعت
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العصرلىاللكرىالتعدمأئمت(طولالمدكث()؟(والعم)اللرأنكتالاولى

وكل...والمكمةالعلومكلاصولصععهدكتام!علعىاللرأنينالمد!ث

الهه(.اشاراوالنظرالهه!فهلداللرأناننيدالعلملىمستمدث

نسهمىهناظمهحمود

والدكن،العلم!هنالمنسعمالركطميالدىكتا!اتله،مسلمسورىمدكر

كل7الدكتورادرحة*نالالذىالكررسم(الترأنلىالطي)معلكتا*تعد!هوفى

محمودالدكتوريقول،قرقوز)2(احمدوالدكتورد!ابالحع!دعمدألدكتورمن

المختلفةالدنيويةوالعلوموالزراعةوالصناعةالطبفنونوتعلم...:نسيمىناظم

كد!دل!نعانلكمنشىءهنالعرأنتكلمل!لاهالسعاللاقيالرسالةمهاممنليس

منلههاما!الىهالكائناتلكلمهدعخالقمهيودالا!انالىالانسانمو.ان

ضعنمعهامحهاينمنههـسر*سهههة،د!تهماتعلعهةل!انهنطههعهةخواص

سلعهة،واخلاقصم!سلوكلىمستضدمهاولن،!هموتدكهرسلهعةععهد!ة

والصناعات!المهن!العلومالاشتفالان!ىخاصة!صور8الانسانصفهأنهـ!دسد

هوانما،النهيلوالخلقىالسلهمالععائدىيلاطارضعنالمفهال!الزراعةوانواع

محيةعنه!فليوالمسلمالمعتمعكهملهلنميمذفلا،الاسلامد!حمعمنسبم

نلاعةAصناعةيوحرلةلوهلمنمللأ،اللهنهةالعلومهىالعلومالضلان

الفلأهتعلملىالمالهوكعا،الكلا!ةفروشمنهوالاسلامىللميتععنافعة

الدشهة.العلوموسائر

الزندانى4الجهدعهد

أوهىوهذه،والسنةللقرآنالعلمىالاعحازلهيئةعامأمهنولهو

القرآنآياتلىالعلمىالاعجازجوانب)مرازعلىتعومالعالملىالههئات

.ام829،كالقامرالثعيطرمرسا.الصثوالعلمالقرين:الذق()محدنونل(1)

ررمنق،القرقطومموسة.الكركمالفرقفى!لطيمع1أصصد(داالحعهد،!د9آمقرقوز)،لم)2(4د!ا
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وله،المجالهذافىالناحمةالأعمال!عضمتالهفوقام!،الرسولواحادكث

المنصهذالىحمتهروضح!االسطور!عضمنهنعتهسعهد؟(محأ

الكرر3.اللرأنلأكاتالتفسهرى

متدددةظاهرةوقهقى،مالاعيعىالعرسط!ركهاالعلمهةالقرأن!انة...

مههن،عرس!لسانلأنهامنها،المقصودنعرفلنماءالعرأنلفى،الساعةثهامالى

دكرالاهواان4تعالىقال.حينمعدالاتتصلىلاوكهفهاتهاحقائعهالكن

فولالعرطمبىالردص!أسور8ا(AA)تمعدثهأهولتعلعن(AV)للعالمون

لكملتظهراى،وثهلهالموت!عد)ينهالأمةثكرتهالذىالمهنتفسهرفىالفراء

المستأنف.فىا!حووذ)معدكولماحعهقة

الذىالمهنتفسهرلى،المتعددةاسواللكرمعد،الطهرىم!سرا!نومال

المشركينأعلماللةان4طالين!الصوال!،للكلى!و!اويولى4لأمةلكرته

L-ولامحد،الحمنلنلكمنهحدغيرمن،حينكعدنهأ.!علمونأنهمنالعر2!هثا

فيهقولفلا،كذلكنلككانف!ناعنه،طصرولاصجاوزلاللحهن،العربعند

و!ت(.دونو!تعلىل!لكغهرمناذ،اطلقهكعاكطلق،انمنأصح

أسورة)68((ثعلعونوصو!مصلعرثهأألكل!تعالىاثةهـعلول

ماثلاالحدثتحلىل!نا،فههصحعقخاصازمنانهألكلكععليناذشاءلانعامأ

الدرأن،دىوطاللظالمرودعلههاتللكانتلتيللعانى،فمردتللعهلن

الأكة.للألىالقرأن!هنهالثملرلزمنلزملن.!ىهناه!رلعلمهةللعيز6وتتبدد

اللرون.عمرطهورهاضعددالتىالصور،مكلمحطالالهىالنهأورسص

هراركعنىمستعر،خهرلكل5مصتعر(ثهأ)لكل)الطهرى!ر!رامنوهلى

وسوف،وااطلهكذ*منوصدعهحعهلاتهينالههاكنتهىونهاكة،عندهيستعر

ول(.اخهرماكصحةالمكذكونأ!هاتعلعونوسو!:طول.تعلعون

علومعصرنالىوتلمرتواسرار.،الكونمأنهاءوالسنةالقرأنزخرولعد

حقائقلرؤيةالحينلحانوالسعاء،الأرضماق،المتتاليةكاكشافاته،الانسان

والسنة.القرآنلىالوحىكهنزلالذى،العلم

التر!فىالعلسللأعطزالأولالمونمر.والةالترانفىالعلعةالمعبر8:اكهد،ممد..أصالر1() .نلا

.ام879هـلم47،\ا!د،
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معدا،المقمعرفةالىطرعلاالعلمثهولهاالعومالهشرتأعلنتولقد

لمدمتهولرغتالمناء،للعلملشهدت،الأععىالتللهدكأغلالطورسلاكهلت

الاقدمههاعلىالتعرسهةالعلوموهلتكوما،الأمواللهل!رصدتالعلعاء،

كه،الا!انالىطرطاحعلهالىلهااثةحلدالتىرشابتها،تأد!ةهنىهـ!دا

.!رسولهصدقعلىوشاهد!

والسمروالكهانةالضرافةو!ثميوع،الحهلانتشارعصرلىالقرأننزللقد

للامهة،الياهلهةهلهمنالأوفىالنصيللعر*وكان،كلهالعالمفى،والتنعهم

طلوهلههمملأ*رسولاالأم!نلىمعثاللأ!)هو4هقولهنلكاللرأنكينكعا

1(مههن)2ضلالللى!هلمنكانوالانوالمكمةالكنام!هـسعلعهمهـمزكههم2كاته

الععةلم.أسورة

أصنامهم،عنللاعا،عنهالصذفىاستعاتواثومهلىالقرأننزللقد

والكهانةالسمرخرالاتمنولآمنوا!اوتعلقا،هاكلهنعليهاكانواالتى

انواع!عضمرددومنالشهوركعضمنولتاثماذم،الأزلامولهام،والتنمهم

الشعابفىاليانملوكمنالصعاكةطليفىضلالتهمعنومادلوا،الحهوان

6ان.والود

.القرآننزولهندالعرم!علههكانالذىالفطرىالضلالمنمَثلوهنا

والعلموالكتاكةاللرا!ةعلى،اثةرسولحثهمان!عد،الطيمةالعبىوكان

النخلهوعسيالرلهلأةدلاصعارالعلودالاالكتاكةالواتمنمعلوالموالحسا-،

ككتهون)1(.كانواوعلهها

يسراركصفاللأ،هلموفههالوحىنظ،الأمةقلكوعلىالعصر،ذلكلى

الهطية،طرر،الهطصر!ةالننسلىالخلقدهائقهـسدلىاماق،ششىلىالضلق

سائرعلههستكونالدىالمستلملغهب!كشدالماضر،اسراروكصف

المخلو!ات.

:القرقحفظةمنالئهداءكثرينسدالقرآنجمعلالددكلككرأيوأمزفدمادايتدنز!دتال(1)

الترآن(.تللمحا-فى-الطارى)رو.الرجالوصدورواللنافالعيمنأسعهالترينخت

الرناق.الطر:واللظف.ابنلجمهوهوصىحمع:ولعي
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ياحهزةدقوامتلك،العلمهةالاكمشالاتعصرلىالإنسانسخلوعنلعا

وجمعهم!افى!ثمتىلىالهاحثهنمنالحهو!لألىحمثمدمنوتعكنالعلعى،للهصث

TUاقلىالممعوكةالأسرارعنمهمثونMمناسلضتلاهـعلى،مهادسنهلى

هـسرصدون،المعلمات!عععهـن،الهشرسةالنفسمعالاتولىوالسماءهلأرض

وقعتالحعهعة،وتملتالصورةتكاملتمال!نا،العرونعهررحلةفىالنثائح

لفههل!ممعدعدىنزلالدىالالهىالهصلنوار!تحهدىالكهرىالمداحلا

حديثفىأو.أكةكعضاوالعرأنمنأ!ةلىالحقهعةتلككلكرعام،واركععانة

انهأناومهنا،مشرقةوعهارات،معمؤعلعهة!دقةحلهثمعضلو!اثةلرسول

العرأن.

هومعنادلمنمهكلرثمثماثههلدمنكان)نالاثم)ثل:نعالىقال

الح!انهلهممثهينحثىاثلسهمولى!اقلىأماثثاسلرسهم.معهدهعلاقلى

فصلتا.)52-53((اسورةهمههد!مىهكلهلىانهمرم!مكداولم

القرانى:النصهذ!معانىكعضنتديرلهفا

سنريهم4امافى(لىأماثلأاأسثركهم4العدكرلتحلىالشوكانىهال

...أنلسهموفىأماقلىاللةعندمنكونهوعلامةالقرأنصدقدلالاتصلق

انفسهم.وفىالنواحىفىأكاتناسنرصم4والمعنى

ولىاماقلىأماتناسعدسم41العظهمالقرآنتفسهرفىكثهراكنوقال

عندمنمنزلاحقااللأرأنكونعلىوحعمناهدلالاتنا،لهمستظهرفىانلصهم(

)؟(.!اىلىخارثهةمدلاثل!اثةرسولعلى،اله

الذأياتاظهارمنالموعودهناأومعناهاالكشا!لىالزمضشرىوول

تنزيلالعرأنأنللكهندلعتهينون،هـسشاهدونهكرونهانفسهموهى،اماقفى

عنده!ستوىومههمن،مطلعا!شههد،شىءكلعلىهوالذى،الغهيعالم

كثيرقالوكهذ!2(عندهأمندانهحقأنهعلىدلهلانلكلهكلههمهوشهالتهغههه

(.الممانهلهمثهسأصتى:تعالىهولهتفسيرعندالمقسد!نمن

.601لم4:محصاينلفص،؟)

(T)584لم3:ال!ف.
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لىالعلعىالمنصووادكلأراءيستعصاءالعرشكهل!انعصدلمل!ننا!سعد

ا!رزأراءسعنادانعا،أكاته!مرحلىالصهثةالعلوملممتععاللوالقرأنتلسير

ممعدوالشهخ،!ادكسالممهدعهدالمنم!اشمامنهمنعدالدىالاتياههنارواد

وكذلك،الفمارىصديقفياحعداللهضأسوالمعرو!المعرللاومص!زهر8،اكو

الث!هنا!رزمنالعدكدإسعاءاصرشاو!دهذا.الشنقهطىالأمينمحعدالش!ا!ضا

وللك،والعشو!نعشرالتاسعالمهلاد!نالقرنهنفىالأعع!هل!هفىساهعوا

اراد.انالههالقاصكافلهربم!التلسهر،الضاصاللصللى

المعارضهن،القرأنلىالعلصللتفسهرالانعينحع!لدصضالأنولنتنزغ

طى)كما،فههالعلعىالاعحازا!يلهيان

اكأولى8ا!تهـحض

)لمورانوضحكلولاكحبالميةهنهدحضفى

اختلاهـعلىاللهامةكومحتىللهشر!ةنزلالكر3العرأن1،الأولالأمر

اختلاهـالمواهيعلىالععولكماطياتأوهوأهلها،علوموتنررعصورهاثقافات

عحرل!نا،ولكنتلعوماطه!همامنهكأخذهكلوكلوالتلكر،والتدمروالثقالة

ككهارنستعهنأعلاناصحيالقرأنلأكاتالمعانى!عضادراكهنالععول!عض

لاكنتمانالدكرأهلألاسالدااطولتعالىاثهف!نالهاحثهن،العلعاء

أكاتمنطهاحثونوالفقهاءالعلعاءاستنهطوكم،(أالنمل((ثعلعور)43

عنهعهركماالعرآنكللك،الساكلولمنكعرلهالمماحكاممعانىالكر7العرآن

وهو،المستقيمالصراطوهو،الدكيمالذكروهو،المتيناثة)حمل4!اللةرسول

كَخْلَقولاالعلعاء،منهكشهعولااطسنلأ،يهتلتهسولاالأهواء،ولتزمغلاالذى

كأخذالكرردمللقرأنلالدارس.عحائهه(تنعضىولاالتلاو8-ا!-الردكثرةعلئ

العد!دةومعارله،العلعيةوثعالته،العوىدا!عانهاللكرر!ةموههتهكععدارمنه
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ثقالته،وتنوعت،مدإركهواتسعت،الهمنمرىالعقلنعىوكلما،العمهقوتفكهره

.سواهطركهمالمألكرر3العرأمن!رك،معارلهوغرر،تعارولوقعددت

متعددةمعاب)عطاؤه)ععازهاومهمنالكركمنالعر2ان4اللطفىالأهر

فههاالواحلدتواردةللعهارة

وفىخاصا،معنىتعطدناواحدةعهار8أحهانانجدانناهذ!منوكثر)!

تعالىاثةلولذلكومثال.المعنىلهذامضالاكمموماتعطفانفسهالوقت

لعثهحهاملأمالاخر!نأاحههعاهاالمهعةالأرفىلهم)واَكة

فههاولعوثاواهناملأثضهلمنمناتلههاسعلنا!لدن)33(،

صلمكرونهلاأكد!همصلتهوماثعرهمنْلهثلوا)34(5العهونمن

الئمرلناخلقاثهأنالكررسةالأكةمنالملهوملأوللالمعنى.أصس(35(1)

ععلته)ومافىماه5أاىمشر،كصنعهولمصنعهالذىوهومنهلنثل

غيرآخرمعنىللاكةلكنهوالخلقالصنعفىالهشرللعلفافهةا*سهم،

صنعتهمماولنثل،طازحةمنهالنثلالثعراتخلقاللأك4وهولأللالمعنى

اوأوانتجفيفالتسكهريوالتعل!!العصهراو!الطهى،الئعراتهذهمنأكدكنا

داصهح.للنفىولهستموصولةهناساملاالههاالثمرناالتى-6"مايناىالتقديد،

كنلد.لااثةصح!،وعطاءمنهعاوكلمثر،لهاوو!ا،معنهانللاكة

زمن،فىكعضهاظهر،عدكدةمعانىتعطهناعدطةأكاتوهناك)ب(

والكشو!الثقافةلنونلازديادتهعا-متوالعةازمانفىلههاما!عضهـمظهر

حسبالمعانىهذ.اكضاحالمعاص!سنالمسلعهنالعلماءعلىوان،المتوالطالعلعهة

الاكات.هذهمفاههمتخدمحدكثةومعار!علوممنلديهمما

نجلبةفىالطهبعبةصالمعار!الكونيةالعلومنسنخدمحهنعا4الئالثالأمر

يفعلكمانفعلانمافهها،الإعجازونقاطالعظعةأوحهو!يانقرآنهةأكات

الاعجازاوجهك!انلىالعركهةاللفةعلوملاستخدام،الههانواصحاباللنوصون

،متأخرةعصورفىظهرتوقدالنهوةعصرلىموجوداحنلمالقرانى
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للعالا،القرأنلىالاهحازا!ي!هانفىلستضدلعهاهلى!ععونثاطهةوهعلعاء

ولهطههعها%الكونهاتعلعاءعلىوفصزم،علومهملستضامنعهزلهؤلاه

لىالكونهةللا!اتالعلعىالاععازمواتتيلهةلىعلومهمكسضَروا

111.؟القرأن

والمعار!الكونيةالعلومأنكهالنوضحنسوهها!لهلةلعثلةطىولهما

هلىأحدصعترضلم)التىالعرسهةاللفةعلومهنأهمهةتكللاالطههعهة

اعصازمنجوانبوتحلهة!هانفىالقرأنى(لاعمازيوعهلههاناستضدامها

الكونهةW4كات

4الأولالمثال

كهدالاولالىصنطر!ن!لا4ونعالىنهاركالمقطول

لمحردالإمل!النظرالىهنالالهىالأمرلهلالداشهة!أ(()17خلعت

اللرلساتتز!لالكذلكصمهحاهلاكانل!نا،للاعريبالهدولمطا-مناسهتها

نستطيعالدى،الرائعالمضلوقللكلىرائعةاحهائهلأمعحزاتهنتكطمفالمدكثة

كتدمرنعوذما،اثةمخلو!اتمنصمصىلامامسمن!النكرخُصنينهنثهتأن

العين،حدقةنظرمعناهلهسهناالنطران!ىاضافةهلا،المتدمرونلراصتهفى

...والهمثوالدريسةوالتهصرالتدمر!ععنىالنظرلانعا

نىاUالمئال

ولصموالدمالمهتةهلهكم)خزمت4وقعالىتماركالمق!عول

لحملىالتحريمعكةأالملنعالصميحمنالمائدةإ،فليسأ..)3((الضنذ!ر

ودحضها،علعهاالردكسهلاشهاءمنالتلاسهركعضتناقلتهماهىالخنز!ر

اموالهذهشايهمااوامذارعلىلهتفذىالضنزكرأوان،الكررسهةالرانحةومنها

أن-كالطاعةالالهىللأمرصالامتثالستحر-ا!عاننا!عدعلهنا-ولكن،الضعهلة

ليه،مستقرةلعلةتحريمهأنتقرر!قائقمنالمعاصرونالعلماءأثهتهمانفهم

151

http://kotob.has.it



9(.كزوالهالصهكملعلههعارضةلعلةوليى

اللالث4المثال

وماماللهلمالعملق)16(،هسم)هلا4وتعالىتهاركالحقطول

لهملعاطه!)91(هنطهعالثركهنانس!)18(الاواللعروس!)17

الدمنول(21!سيدونيلاالعرأنهلههمه!طلاث!ا02(مومنوريلا

تعالى:قولهالملسررس!عضلسر.الانئمقاق(أ)22(1ثهمونكلروا

آخرونولسرهاسماء،الىسماءمنالرسص!الصعودطهق(عنطهقاألتركمبن

العظهعةالمعراجرحلةلىسعاهتلوسعاءالسعواتكاالىاللةرسولمصعود

كعضكانتلانهذا.والمكانالزمان.الاسراء(ورحلة)هىلههاطوىالتى

التفاسهرمعضف!ن،الساكقةعصورهملىالمسلعونكها!نعقدالتفاسهر

العاملهنمننلرحاءلنلك،الأكةلهنهشرحمنعرضتهفهعاالغموضكشومها

الأكاتيرىانه،)2(الفهملىالفعوضهنالهزيلللقرآنالعلعىالاعبازحقلفى

الطهععيةللكونظواهركهعضكقسمفاللألها،تعهد)91(الأكةهذهعلىالسا!قة

منصشتتالذىالأحعرالوهح:الشلق،صنعتهفعهاواحكمكلدرتهخلقهاالتى

وماالكونىالفضاءظلام:اللهلشروهها،!هللغروكهاعقبالشمسضوه

هوالقسمعواب...كدراوسمهحاكتمل:يتسقاناالعمرلسرار،منكمتوسه

لهل!م،عصرلىمرحلة!ىمرحلةمنلتسانرنيىطهق،عنطهقا"لتركمن

لأزموسلهر-)تروموسفهر-العولىطهلةالىطهعةمنولتصعدن

ألىالحوطهقاتاختراقرحلةلىونلكالاكسوسلهر(اياكونوسفهر-

وهو،الأخرىنلوطهلةكضترقالفضاءرائدبكأنةلميامرةالسعالطالأبرام

واجتيازالفضاءعهرالسلروهو،الناسحهاةفىسهحدث!ستعهل)خهار

...الأ!واء

نىالنتههةولأحكامالطيهةالأصار:على(محمد)دلمالهار:انظرابتطةهلهفىاينص!لمنللم!مد(1)

.امAAIاهـلم،60،روا،حمدةوالترز3،للنئرالعود!ةالدارالضزر.عركم

.ام819،روا،ال!سالفكرطر.للقرَنالحلعىولأعإزالكونةمحمد(منصور)د/النىحس)2(
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الراكع4المثال

الححراأ((لواثح)22الر!احأصارسلثا4وتعالىمهاركالحقكعول

المطرحاملةالرياحيرسلاطةانمنها:الكريعةالأ!ةلهذهملاهعمعدةفهميمكن

!شرححيث،والثمراتالنهاتفهنهت،مواتهالهحىالأرضفى!نزلالذى

ومن.العقهمالريحوعكسها!خيرتأتىهـدحكلكأنهااللاقCالريحمعنىالمفسرين

Pollenك!النة(الطلع)غهاراللقاححموبتحملالركاحأنأكضاالأكةهذهملاهيم r

هذ.منأخرىكرادفىالأنوثةأعضاءألىالنهاتاتفىالذكورةاعضاءمن

مفاهيمومن.كهاونحيانثلهاالتىالثعارالنهاتاتفتثعر!الاخصابليتم،النهاتات

كنفسلتقوماللقاححموبتحعلالتىتلكالحشراتتحعلالرياحانأيضاالأية

الرياحانايضاالأيةمفاهيمومنالمذكور.الفرضلنلسذكرناهاالتىالععلعة

يوجدالذىايازوتومنهالخصوكتها،اللازمةمالعناصرتمدهاأىالتركةتلغح

اد،احأمارسلنا4الأيةلهذهالجديدةالمفاهممومنمثلا.الهواءفىطهيععا

مضازنهنلهأنتمومالاسعهناكعو.ماءالسعاءمنلأنزلنالواثح

الفندى)1(الدينجعالمحمدالدكتورأستاذناعلى!هاللةكاءماالحجرأأ)22((

)مدادهعلىتدابحيثوتدفعهتكونهاى،السحابالرياحتثير:يعولحيث

تغذولوكذللظ.والمحيطاتالهحارمنمعهاوتجلههتحملهالذىالماءكعخاروتغذيته

تجعيعهى()النوىهذاووظيدةألتكاثد()نوىتسمىصفير.كجسيعات

منأوالماءمنصفيرةقطراتلتكوَنالسحب)ثارةمناطقلىالماءكخارجزيئات

أنهوتمطرلاالتىوالسحاكةتمطرالتىالسحاكة!ينوالفرق.الثلج!للورات

الهواءاوالرياحاواسطلأالتكاثفونوى،الماءكفارمنمستعرمددلهاالأولى

)تلقيح(فىالرياحاستمرارعنوينجممدد.أىلهافليسالثانيةاام،الصاعد

"الفاء،تكونهناالمطر.ومننزولالتكاثفونوىالماءكهخارتثير.الذىالسحاب

اما.المطرنزولالحلقيحهذاعننجماى،السههيةفاءهى"فأنزلنا،تعالىقولهفى

أيضا:وله.امW1.اط،للكاليالعامةالمصطةالهيئة.والكونالله:(الدشجمالمحسد)د/القدى(1)

المعجزأوالكرنىالكتامي:أ!ضاوله.ام299،اطللكتا-،العامةالمصطةالههلة.الكونفىالعرآنصع

99،اطكمصر،الأ!مطْلثئانالأعلىا!لى،جزءانالخالدأ. iام.

31o!

http://kotob.has.it



هىاخاذةمعجزةالىأخرى)شارةففيهمضازنينالهأنقمأوماسهحانهقوله

الىأخرىمرةكعودالمطرماءانحهث،دلارضالسعاء!ينالمائهةالالور6

!عضفتهضرالشمسوتعود،العوليةالمها.اوالأنهارطررسقعنمالمحارالمميطات

جرا.وهلم،حدكدمنالدورةلتعودوالعحرالمحيطماء

الخامس8المثال

حالظملههاثانلسىكلأان4ولعالىلهاركالح!!قول

حمايةنفسكلعلىاللَةيقهعهالذىالحلظمفاهيمهىلعا،(الطارقأ((4)

أخهرسهحانهلأنهكناالمحدقةالأخطارمنكحفظناائةانمفاهيمهمنانلها؟

ندرى،أنكحفظنادون،فهوالراحعهن)64((أيوسد(ارحموهوحافطا

ملانكتهكعضسخَراللةأنالملظهنامعانىومنندركها.لاأخطارمن

كماجزاءمننستحقه!عاعنهاليمازضاوهعالنا؟كوالناعلينالتسخل

ماكعلعونكاتههن،كرامالصالطيق،ملهكمال!ن:سهحانهلقا

.الانفطاراأ((11تدهلون)

الأخرين،يدئرانمنيحفظهرقيبمناكلعلىأنالحلأظهذامعانىومن

للهعضفتنةالناسكعضيجعلاناطةكشاءحينالالسادا،الأرضلى!عيثاو

لأخر.

وجودحقيقةا!علماءكرران،الحفظوهذاالأكةلهذهالحديئةالمعانىومن

Whiteالهيضاءالدمكرات blood corpusclesمهعتهاوالتىالإنسانجسمداخل

اتسعتوقد،Pathogensالممرضةالجراثيماليهتسللت)ذاالجسمعنالدفاع

الرجوعفيمكن،الحفظهذالىودورهاوظائفهاوعلىالكرياتهذ.علىالهحوث

العلمى.التفصيلأردنااناالهحوثهذهمثلالى

مناياطهاءكشفهما،الحفظوهذاالأيةلهذهالحديثةالمعانىومن

مثلامنها،لهالفازيةالجراثيمتكافحالجسمداخلدفاعيةخطوطوجود

ودمع-ايهنفطريقعنالجراثيمتسللتاذا-الأنففىوالمخاطالشعيرات
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عنتسللتانا-اللوزتهنولداع-العمنطرررهنالعراثهمتسللتاذا-العهن

الصيث)"(.الطيكشدىمدصلكثهروغهرللك،الالمطر!ق

علعاءالههتوصلماالحلظوهنالأكةلهل!هيهضاالمدشةالمعانىومن

مهاد!نفى!حعههكحلظه!احىكاثنكلزؤدسهمانهأثهاوهوالأحهاء

الف!كعواملمنكحمههكعقلالانسانلزود،الأحهاه!هنالعائمةالصراع

زذدسهحانهأكعاهالكونفىكائنهوماكلتسضهر!ستطهعوهه،والافتراس

والنهاتات،والسرعة!الضفةوالفزلانه!السمالثعا!هنوزوَدهمالدروعالسلاحد

محمط.ممازودهسهحانهاللةخلعهكاننكلوهكذ!...،ملاشواكالضعهالة

6السادسالمثال

منلكمهـطزلأ!الهمدسكمالدىأهو4ونعالىنهاركالحقكلول

للايةالعاملالمعنىأغالر(،ثهي)13(1منالاطل!كر!ارر-ها،السعاء

منلناوصنزل،عهلاهدوصهلاحين!عدحهناأكاتهمرشاسهمانهاللةينهو

أمنمنالاصدكرهاولا،العرطةونعمهالعدطةالذأ!اتكعرفولارزثا،السماء

السعاء18منالمنزلهفقالمعصودمالكن.صالمتابكالاناكةالههورجعكالئة

وهلداالمطر،ْماءهوالسماءمنالمنزلألرزقأاللدامىالملسرونيعول

)ضافة!كنولكن،لانسان!مهواننهاتمنحهاتناهلاناكحلظعظهمرنقلعلا

هنا.الررقمفهومعلىحدكثةمعاب

كاعتدالتصلناالتىالمرال!ةالأكمعةتلكالرزقلهلاالحدكثةالمعانىومن

ولتحعدت،الهرودةشدةمنالأحهاء!عهعلماتتهناانقطعتللو،الشمسمن

الذىعنمقدارهازادلوف!نه،أخرىناحهةومن!لانهار،!الهيارالمحهطاتميا.

الحرارةشدةومننلكمنالأحياءجميعمياهلتمخرتيهتنزل

العصرومتنهرتالملمةالثخصة:الط(كارمh)كم:انظرالنقطةهذ.فىالتفصهلمنللم!كد)1(

.ام499،رواكممر،العلمهةالآفاقدار.الحدث
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النهاتعلهها!و!دالتىالضوثهةالأهمعةقلكالصدكئةالمعانىهنهومن

كحعاالنهاتوهلىالداخلىلفلاثه(Photosynthe)!ن!الضوئىمنائهامكانهةفَى

يلانسان.كحهاأكضاالح!انوعلى،والحموانالانسان

وتهلغ،الأرضعلىمتصاهطالذىالطمهيرمادالمدكئةالمعانىهن!ومن

للفلاهـملامستهاحهنلهتحترق،كومكلفىالملاطنعشراتالشهيهذهاعداد

ل!نتاجوصلاحهةخصهاالترمةلعزمد،الأرضعلىرماساو!سقط،الحوى

للاثمار.

ثانىمثلفاناتهوالرزقلن!لكالمدمثالعلمالههااهتدىالتىالمعانىومن

on)ع!الكرهونكسهد dioxi)!و!سههن(Oxygen)دلاذو(Nitroge)

ص!انهة.يوكانتنهاتهة،الحهةالكائناتلمهاةوحتصضرورىوكلها

المعنو!،الصالمحنقذلكهوللرزقاكضاالمقصود!ةالمعانىمنانثم

لهداكةالكرامالرسلعلىنزلتالتىالسمالع!سةوالرسالاتالكتبفىهـضمثل

قلوكهمفأحهت،الدنهاوضلالاتوظلعاتعهالاتمنوانتشالهمالنالى

...ونفوسهم

الساكع4المثالى

لموسعونلائامأمل!مناهااوالسعاء:ومعالىمهاركالمقطول

سلهعاصصههاتلسهراامدمونلشرهاالكررسةالأ!ةهذهأالناهـسات(،)47((

منوحوىضئممالرغميمساعهرغمالكونهذا14ثولهموممعلمنطقها،

والمز!د.المز!دالقدهرالعلىالغالقلدىف!ن،أجرام

ا!دمون،فهعهماالىتضافحد!ةمعابفىالفندى)1(الدكتوروكول

الأرض!مركزية!ظنونكانواالأمريادصالىالناسان،الأكةمفاهمممنتر!ديل

تلكلىكعيدةغهرمع!قةالنجوموانالزرقاء،القهةعندتنتهىالسعاءوأنللكون

عنقطرهاكز!دلاالتىالشمسهةالمجموعةكعد:فهماالناسعرفثم،القهة

طكق.مرحمع:(الد!جمالمحعد)د/الفندى(1)
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ساعةفىالضوءيقطعهاالتىالمسافةهىالضوئ!ة)الساعةضوئيةساعاتخمس

مجرتناالىالسماءأكعادامتدتثم،(ثانية/كم0000003الهالغةكسرعتهكاملة

-المجرةهذهوقطر،(اللبانةطريق)أو،اللهنى()الطريقالمسلعونسفاهاالتى

الفلكيةالمناظيركاستخدامثم.ضوئيةسنة000001هو-الكونيةالجزيرةاو

مجرةوهى،مجرتناإلىالمجرات6مربوعرفا!اخرىالمجراتالانساناكتشف

فهىالزرقاءالقبةأما،ضوئيةسنة0000007لهنحوعناوتهعد،المسلسلةالمر6ه

.الأرضجوفىتحدثضوئيةظاهرةمجرد

حدودالى-الراديوىالفلكظلفى-وصلتحتىأمامناالسماءاتسعتثم

رائعاتعبيراالراديويةالمناظيرلناكشفتلقدنعمإ!إضوئيةسنةمليون000002

لولعسملانهالنبوم)75(،!عواثعكسمأللا:تعالىاللةقولفى

4عظهم)6فعلعون )Vا.الواقعةا

الثامن:المثال

سائغفراتعدللاهذاالهمران!ستوى:)وماتعالىاللةيقول

وتستضرمونطر!الصاتثلونكلومنأعاج،ملحوهداشراول

ولعلكملضلهمنلتهتفوامواخرلههالللكوترىتليسوفها،!

الهمرمنتستخرجالحلىكعضانالهدهىمن.أفاطرا(()12تشكرون

أيضا،للحلىمصدراالعدمةالمهاهتكونأنالناسكعضيستبعدوقد،المالح

منمعينةأنواعمنيستخرجأنهكمافاللؤلؤ.ذلكغيرأثهتاوالهحوثالعلمولكن

اللالئفتوجدالأنهار،صدفياتمنأخرىمعينةانواعمنأيضايستخرجالبحار

وفىتشيكوسلوفاكيايسمىكانوماواسكتلنداانجلترافىالعذبةالمياهفى

الصلادةالعاليةالمعادنمنالعذبةالمياهتحملهماذلكفىويدخل...اليابان

ويوجد.بالبرقةالمعروفةالجافةايانهاررواسبمنيستخرجالذىكالماس

برومافىباندالاسمنبالقربموجوكفىالنهريةالرواسبفىكذلكالياقوت

الزينة:فىتستعملالتىالكريمةشبهالأحجارومن.وسيلانسياموفىالعليا

!ححر-!ر6571!-3!
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فىومنتشرةكثيرةمواقعفىالنهريةالرواسبفىموحودوهوالتوماز،حجر

منخواصهتقتربجذابكريمحجرفهو،الفكونوكذلكوروسيا،اليرازيل

بالكشوف)ذ،اتضح.النهريةالرواسبمنتستخرجانواعهومعظم،الماسخواص

،والعذبالملح:الماءينمنكلمنوأنها،وأشكالوانواعاصنافالحليةأنالعلمية

القرآنإليهأشارحديثامااكتشفواول،الناس!ظنكانكماوحدهالملحمنوليس

...قدبيا

التاسح:المئال

الص،منالمهتوتضرجالمهتمنالصأتضرجتعالىاللَةيقول

هذهبهفسرتماأما.عمراناآلأ)37((حسابكعهرتشاءمنوترزقى

إلىتشيرالأيةهذهأننرىلكننا،المعروفةالتفسيركتبفىموجودفهوالأية

بهايزخرالتىالخلقمعجزاتمنمعجزةالدورةوهذه،والموتالحياةدورة

والنيتروجينالكريونكسيدوثانى.Wتحولفىالدورةهذهوتتلخص،الكون

معينةوأنواعالضضراءالنباتاتفى-التركةمنالممتصةالعضويةغيروالأملاح

فىالحياةمادةهىعضويةموادإلى،الشمسيةالطاقةوجودوفىالبكتريا-من

إلىالحيةالمادةتحولهو،المضادالشقاى،الددرةلهذهالمعاكسوالاتجاهالأحعاء،

مرغوبغيراخرىوموادطاقةإلىالحيةالمادةمنأجزاءتحولأى،حيةغيرمادة

الحياةسرمنهانسلإذاوهذا،ذلكإلىكلهالجسميتحولوقد،النفاياتهىفيها

مسيطة،عضويةغيرموادالىكيمياثعاتتحولالعضؤيةالموادهذهفكل،ومات

وهكذا..جديدةحيةموادالىوالتصولعضويةموادتركيبفىللدخولجاهزة

الحىاى،الأولىإلىالأخيرةومن،حيةغيرمادةالىحيةمادةمنالدورةتتكرر

سبحانومقدرها،المعجزاتربوسبحان،حىمنينتجوالميت،ميتمنيخرج

..المهدعالقادرالخالقاللَة

العاشر:المثال

وربىبلىقل،الساعةتأتينالاكفرواالذيم!وقال:تعالىاللَةيقول

ولاضالأرفىولاالسماواتفى8فىرمثقالعنهيعزبلاالغيبعالم،لتأتينكم

اسبما.)3((مبينكتابفىإلاكبرولاذلكمنأصغر

ثرصIDAص،
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افترضوقد،الملدةطههعةفىالتلكهردائموهوالسنمن!لا!منذالانسانان

emهد!دسعراطالاغرطهانالفهلسوفان i003منذ!دا!اعأولهوسههوس

منهعاكلثمطرثمشطرسنالشىءشطراذاانهالمهلاد،ثملسنة004-

الوحدةعلىالنها!ةلىسنحصلل!ننا،ومراتمراتوهكنا،آخرنشطر!ن

لاالذىالصوهر:اى.ATOM"الذرةاسمالوحدةهذهعلىواطلقا،للمالةالهنائهة

تطوراالموضوعهنالىالهطمرىالفكرتطورثم..كتجزألاالذىالجزءاوكنلأسم

)9(،الأنطهاعتهبارىعملفىشرحناهمانحوعلى،المتوالهةالعصورعمركهيرا،

1865)لوشعهالتوحاء Loschmidt،)ههتروفثممf(1491هكلأHit،)م

،Rutherfordرنرفورد،كة!حأ4لهنار,Wilsonولسون.Stoneyستونى

،Einsteinأكنشتهن.Newtonنهوتن،Heisenbergهاكزنهرج،Bohrسوهر

ممتوساتمهاوين،للانفلاققاسلةوفها،مثعاللهاالنرةانالأننعلملاصهحنا

..منها()2()أصغر

المفسرستر*تلنالتوضحالمعوولةالتفسهركتبفىسركعةحولةلان

الهماعةمأنهال!منومنهميلصفهر،يلنمل!أنهاهالمنفعنهم"ذ:لكلمة

شسىشعاعكسعطعندماموضوحوتظهراليولىالفهارلقائق!ها)ويقصد

كهذهطنعونلد!االناسكانلانهنا...(مظلمحهزلىعليهالخصوصا

لمضاا!لعلىلوالثمهاءكوضحماالعلعهةالمعطهاتمنلدكناف!ننا،التفسيرات

القرآنهةالأكةالههالثمارتماوهو،الداخلهةاللرةمحتوساتهومطلعامعلوماككن

الشىء،محتوساتهوالشىءمنفلاصفرلل!،5منيحمفر"ولاككلمات

...،كواركنهومر!ن،!روتون،،الكمرونالنرهمحمو!ا-هوالذرهمنوالأصفر

الأرفىلىلر8مثلالمنرورهن!زم!اومااللأد!رالعلهمكلامانهحقا،

مههن)61((كناملالىلاكهر،ولادل!مناصنرولاالسعاء،لىولا

محتويا!تعلىالأخرىهىتدللفظةوهى،من،5:نقراالاكةهذ.وفىا،أيونس

الطبعشتحتوهو،عدولةعالمعةيناتالملمشلنعرموصهمحالمىمضروع:الهط()آ!اتمثروع(1)

ضم.العهدكارمالدمحزروتحور)ضراف،الأمحهة6ايحدالولاكات

الطلى.كالكط*الرايعالهاليمنالأولالفدلان!رالموضر3هلافىالتفصهلمنلمز!د)2(
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الىعدتلوانكول..للتهعهض"من،لأنوتبزئتها،ينشقاقهادامكانهةالذرة

طلمما،"لؤكلعةتلالىا!هلول!لكالفهب،5"هالِملقراتالأولالقرآنىالنص

لملكنلماثارها،كتعرهـعلههاللانسان،الفهبعالَمفىتزفىلاالنرةاعلى

الهاحثهنمننلرعاصهادانحتىالناسلبئغهيهىاو،العهنراىكرها

...المتضصصهن

الدراساتلتهارالمنكر!نأوالمانعمنحححمنالححةهذهدصضختاموفى

!كونوهد:)1(حسنةعههدعمرلأستاذطولهالكونهةللاماتالعلعهةوالهحوث

وكسرالتدمر،وكهن!تلحلأتالسلم!العقللمعتالتىالإصاملتأخطرمن

العرآنهةوالرو!ةالقرآنىكالفكروالتمققوالأصار،لأغلاللرضع،امل!

واهتماده،المستقهلصوبو!لامتلل!الماضرءلعلاجمنهاوالاعتري!،السماملة

التىالساسعةالفكرسةالأشهةمأنالتوهم-الحضارىوالهعثللمعرلهةمصدرا

النصامعادادرلكوك،المطا!نها!ةهى،الأولىالعصورلىالقرآمناستعدت

القرآنلىاللولعنالنهىمنللكرافقوما،ومكانزمانكللى!ها،مرتهن

ماهذاوفىالعصد.وفساد،النهةوسوء،الهوىقرسندلثبا4s1الروععل!الرأى،

ممكوموعقل،معهنعصرعلىلهمهوقصرالقرآنى،للنصمحاصر8منفهه

!مولالذىالأمرالتفكر،منوتخد!د،العقلعلىوصعرالعصرهنلكش!ة

اللأرآة!نصألههالمطلبىوالتدمرالانسان!هن

الاحتهاد،ملكةفهناعطلالذىالحماعىالتعلهدمناخأدرثنالقد

سو!ةدونععلنا،المزمنالععزمننوعاطوعلةلعرونوالانداز،والأكداع

كضععلىوالاقتصار،واماقالأنفسفىسننهلادراك،القرأنمعالتعامل

ولا...التاثمررسعهةالأحكامآ!اتأنهاعلىا!دمونسانظرالأكاتمنمئات

خلالمنوليسالفعهاءمهرا:خلالمنونععدليهانهدى،اليومالى،نزال

:عدةمقاصدللا!اتمعاصدللاكاتحهثالقرأنهةالرؤىمنموقعهامهراث

)مكىالأ!مىللفكرالعالمىالمعهد.(القرآنمعتعامل)كهفكتا-مقدمة:عحد()عمر!شة()1

29؟لأما،!غ

http://kotob.has.it



الكشفووسائل،حضال!قيومنمهات،وكوفهة،ونفسهة،واحتعامهة،ترسوكة

2(.منهاوامد!!كونانعنالتشرسىالحكمصضرحلاحهثالعلص

كفسرهلاالكر!منالقرآانعلىلندفلسعناهاقلهلةيمثلةفهذه،وكعد

وكثرتالعلعهةالثقافةفنولمناتسعتكلعاولكنواحد،حيلولاواحدعالم

وتجلتوانملت،عطهعةمعانىلناظهرتالعلعهةالاكتشالاتوتنوعتالكشوف

!هل.منتظهرلمالمهناتالكةآكاتلاعجازاوحهاامامنا

الفانية8الجةهـجض

شأنولاللعطمرءهداكةكتابالقرأن!أمتنرعونالاتحاهلهل!االمعارضهنان

ولكنه،المقمنحانيعلىهلاومولهم،الكونهةالهموثلوالطههعهة!العلومله

اللأصنعكد!علىوالتأملومالنظرملاحكامهداكةكتا-لهو،كلهالمقلهس

ل!لك؟كهف...وتعالىسهحانه

علهممهمخههريانهلضلعههداضهوساثلكن!ملنحكعتهشام!اثةان

رلهفا،ر!هلامشا!لو!همكعممن!ا!ماطههمنار8لهو،واسنعلالانهممفدرانهم

ا!صارهمكهعلىماأ!رزمنفكان!دكدا،موكا!رعاععولهمكلرعأخرىوتارة

هىبخعاولأ،وصنعهخلعهأككلىالتدمرعلى!ساهمصضهسصائرهموانار

تل!كلرأمات000الكر3العرأنفىالكونهةالأكاتسوقدعاءمنالدصانهةالمكمة

والهروج،والمفارىوالمشارق،ومنازلهوالعمروالشعس،و!لارضالسعوات

والهمار،والنوروالظلمات،والفسقوهفعر،والنهاروالل!،والكوكيوالنعوم

مالمنهسط،مالمركومالثق!!السحاب،والعقهماللولقحوالر!اح،والعهونطلأنهار

السود،والفرا!يبوالممرالههضوالعدد،الراسهاتمالعهالصالمطر،،والهرق

والتهن،والأعنابوالنغهلوالحنات،المهتؤآلرامهةدلارضالهامدةوالأرض

وكهت،!عوضةوحناح،والنملوالنمل،والهقطهنوالسالروالطلعوالز!تون

الفرثمهنمنيضرجواللهن،والأنعاموالخيلوالاول،الصالاتوالطهر،العنكهوت

.....،النحلمطونمنصضرجيلشالىوالشرا-،والدم

المرحمع.نفى:)عمر-(حنة)1(

161

http://kotob.has.it



ضدكركأنبالامدمرةلهىوفهرهاالمملوثاتوتلكالظواهرهل!كل

سهمانهخاللهاهظعةلىوشكرصنعها،اصكاملىهـشأملامورها،لأنسان

زالتطهحوثالتضصص!لمنكانل!نا،الضشهةمرتهةالى!صلحتىوقعالى

.فؤادهعلههواخذهلههالوها*الضالقاللةصثوملاا!عهاهوملفتالضشهةهنه

هاءألسباءمناثزلاثهاننرور)ونعالىنهاركالمقهولافرا

!ممر!هضمدَدالعهالوهنالداثهامضعللاثعواتوللأخرملأا

طلأنعام!لددال!اللأاسومن27(سودلأوفرامهيههـانهامشلذ

عز!زا"إنالعلعاةههادهمنا*مضلمىاثعا،كدلك.!مامضطد

.ألاطراضولم!)28((

أنوهى،المدكئةلمعلمهةالنهضةقرنىْلىظهرتالتىالهالهةالفكر6وهذه

منزاد،التمرصهيةالعلومأصوليو!الكونهاتلهعلاهةلاهداكةكتابالعرأن

كهنالأعزاءملرقحد!ثاالكونهاتعناللأرأنحدكثكيسنالمتعلعهنأنرسهضها

قصنهددىللههموممو!معرو!هوماغهرهلى،المضتلفةماتIواالسور

لىالحديثهنالصزاءْكهنرا!طةولاعلالهةلالنه!نلكلظنوا،العلعهةالكتب

القرآنلىمعصودهو)نعاالتفرسقهذاأنعنهمغاللاومدالواحد.الموضوع

مثلمثلهاالواحدالموضوعفىالمفرتةلأحزاهيولأكاتهلهوان،مالفةلمكعة

منهاككؤنثماولامتلرلةالعلعىالهمثكعررهاالتىالعلمهةوالمعائقالعزئهات

العامة.والقواهدالأصولوالتطههقبلاسمتراء!العلمللك!عد

ذلكنناقشها،التىالهالهةاللكر8هلهظهورالىيدىأخرسهيهناكثم

التقلهدلهةالطرلمقعلىواثتصار.،التعلهملورلىالدكنىالتثعيدهو)هعال

القروندىالاسلامهةالأمةاعترىالذىالتخلدعهوددىظهرتالتىالهالهة

ركهم،كتابعنالمثلألهينانصرا!الىادىالسهبدلكالفامرةغهرالماضهة

الهحثيةوتخصصاتهمالعلعيةدرجاتهماختلافعلىالناسمنكثيرواضص

فىللتفننوالطربولانتتاحهاتالمأتملىكسعاعهسوى!القرأن!تصلهـنلا

كشتري!الك!3،نالقر2حسابعلىأئرواالنينالزمانهناقراءمنثراعاته
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انهم،العلاراتو!شراءالععاراتتشههدمنمئنهملوحتى!لهلاثعنااللةلأ!ات

اثة!مسهناالمعهد،الكتابمروحالعهثهناعن!وقفهمرادعااكلهحتىمعدوالم

الوك!)1(.ونعم

فىالعلعهة)الاشاريتكتابصاحب!هحاولغدسبكلامعلىوقلنالقد

هداكةكتاملاهودانما،علمكتابلهسالقرآنكأنالقولكمررأنالكر3(اللرآن

!هنالفرقدناضدحدكى..4المؤلدطول.!العدمالتزودالىكدعوكاندانهفقط

العضهتمنكلامنللنا)نا،العلمكدعوالىالعرآو+مأن،علمكتال!القرآنيأنالقول

علصكتا-القرآنانلهقلنااذامثلا،الها!انىكالمواطن،مسلمغهرشغصالى

والمعلوماتالعلعهةالمقائقعنكمساطةسهسلىل!نه،الدنهومةالعلومكلحوى

عاجزسسنقفوهنا،الخو...الشعسوحبموالكواكبالميراتعنوالنظريات

،المذكور(الكتابمؤلفزعمحد)علىهنامنشىهدهيردلمالقرأنلأنالرد،عن

الأعظمالضالقلدنمنالهىوصولكنه!شر،كلاملهسلأنهلهرد!كنولم

مكارمالىالانسانكدعوالكر+القرآنانلهثلنا)ناولكن...وا!وانللو!ود

الكونهةالعدومتعلمالىهـسدهوالمنكر،عنوالنهىكالهعروفوالأمرالأخلاق

ونرذومسعوعا.معمولاككونكلامناف!ن،تقدممالهقلنااذا...فيهاوالتهحر

كتاللاليس)اللأرآنلمقولةسهدىماهناتهدسرك:فنلأولرقهقارداالمؤلفعلى

دريهلأهلىلستوانك،مهتععلالذى()القانونىالنظرىالتضصصكوضحعلم(

الفر*علعاءعلههاطلعلو!ا،علعىلاعيازعلمىسهقمنالعرآنمحتومه!ا

اندلاقىمثلحلهعةالى!ملوالكىالشاتةالهحوثمنطوطةسنواتعلههملوئر

صرح)وكولصرحوثد،الكونفىوحالداصعرلهستوانهاانشطارها،كالذرة

طهعهامنق!تاجوالأكاتوالكلماتاطفاظلكن،!نلكالقرآنفقط(أشاروليس

صبىءفإنه*،ا"فاللأالقرذقرأ)مَن:تال*النىأنحصنلنعمرانمحنالترم!ىأخرج)1(

كبهرا.!ماارلكيضد"وابننىلقرآنلفراتنفهفىبْرفالذى.(الناسولوسألرنالقرآنمرمرنأفىام

،وواالقاهز-الحرمنمكتبة.الكركمالقرآنمع:محمد(ضحبان)دلم)صماععل:انظرللم!سد

ط!ق.مرجع:طظ()مدحت!لرصم21(

163

http://kotob.has.it



ملىء!حرالعرانهةفاللفظة،الثرسةكوامنها!عضمنهاور!ستضرجصائها،فهعا

الثعهنة،والدررالد!منتبنههما!درعلى،للعوصتعثمكهدروعلى!النور،

نعم...و!هركعحصولالاناعالتكلعاومثاير8كمذالهحرهذافىسعهتوكلعا

مرعلىلسرار.معائنتنضيولنعمانههقنتهىلنفالقران،ععبولا

...الزمان

نلكوأن،الأ!!ولوسهيلأهلةعنمعادرواكةلىلر!ايلاستدلال!ا

فهو،الكونهةالمسائلو!التالى،الأهلةمسائللىالكلامولوجعدمعلىللهل

النهىسألوا:قالوا.الأكةهذهفىهتادةعنتفسهرهلىالطهرىرويهلمامعارض

للناسمواقهتهى،تسععونماسااثةفأنزل3الأهلةهذهبعلتلِمَ:،

نسكهمولهدىوحبهمولمناسكهمولإفطارهمالمسلمينلصومفبعلها،والحح

برسحواكنالرمهععنوروممأ.خلله!ملح!ااهلموالهفمهاء،فىدضهموممل

هذ.خعلتلِمَ:هوالسؤ!انالطهرىساثهاالتىالرواكاتهذهلفى،ذلكمثل

هـستدكركستوىصتى!زمدثمدقهقاسوالهلال4Jما4السوالوليس؟الأهلة

العلعى)9(.التفسيرنفىعلىلا!ةلىللهللال!نهولذلك.ضقصثم

الىومؤكدةصرسحةالدعوةالكر3نالقرآلىلرلتلقد،حالأمةوعلى

التد!رعلىالمثَآملتأ!تولقد،الكونهةوكنلك،التنزطهةاللأكاتآقىالتدمر

3(.لسرساهناالمقامكتسعلا،أكةخمسهنعلىوالفكرالعقلولستععل

الفالنة8الجةهـحض

سوىليس(العلم)حقائقكسمىماكأنالمعارضينلولهىالثالثةالدجة

طهثونلاثمصحتها،فىالزمانمنفترةالعلومرجالكعتقدونظدكاتفروض

الذكرآكاتدراسةعندالههاالرحوعكعوزلاولنلككطلانها،!أنلسهمضهتوالن

:وجوهمنصحهحغيرعموماالزعمهذا.المكهم

مرعطس.:(الأمن)مصدئئولد(1)

.ههـ91،اط.كالتاهرالعصمار.الا!م(فىللنردالعلىايكو!)أ!ادمحايناانظر)2(
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زالتلاالتىلروضهمل،اسسهأو،هواعدهليمىالعلملى!فيرالذىان

فىالعكلقوىياستضامتستنهط)نعايانهاذلك،والتعميصللدراسةتخضع

تلك،الكونعنالسليمةمعلوماتناتراكعتوكلعا،العلمحعائقمنالثايتظل

كهرلرصةهناككان!كلما،والممهعوالقماس!الرصدالمسممدهالمعلوما!

تحويرها.أولتعديلهااوالنظررساتلاستنهاط

كهفهةعلىتدريههمولألقننواكاهمخلضَتالذكنالعلومرجالانشكلا

شكلا،والتجارب!الملاحظاتصالقواعدوالقوانينوالنظركاتاللروضمعالتعامل

،التخصصاتواحكعوا،ورسالاتهويرسلهمالئةمنواآالذينالكونيينالعلماءان

الواردةالكونعةالأكاتامورفىهؤلاءتحدث)ناشكلالججها،لىوتعضقوا

عليه.مأجورونمنهممحمودانشاطاذلكككونالكريمال!رآنفى

!تلاوتون-كغيرهم-الكونعةالعلومرجالانمعرلةعلهنا!جبولكن

استضدامكينكهيرافرقاهناكوأن،والاتقانوالدراسةالمراسحيثمنكينهمفيما

الفروفرعلىالاعتمادوصين،نالقرآآ!اتعنالكلامحينالعلمعةالحقائق

الأمثلة4من!لى!عاذلكولنوضح،والنظريات

الأولى4المثال

وحقائؤمعلوماتفيهتراكعت(الهيثمكن)الحسنعهدمنذالضوء)ن

الأجساهمنreflects)يرتد(او)كنعكس(الضوءأنالىالعلماءلتوصل،علمهة

)يتشتت(انهالىتوصلواثم،)ينكسر(!!حهانهعرفواثمعليها،يسقطالتى

...polarized()ي!تقطبوكذلك،deviatesيَحِيذ()وأنه،dispersesيتناثر()او

ا!الضوءكطهيعةتتعلقعلعيةنظرياتعدةالحقائقهذهظلفىظهرتوهكذا

ورقالالتىجدا(الصغيرة)الجسيماتنظريةمنها،المطلقةحقيقتهاوكنهه

Waveالموجمة(النظرية)ثم،نيوتن theoryنظريةثم،هيجنمهاقالالتى(

Quantum(الكم theoryحتىحالعلىالضوءحقيقةتثهتولم.الخ....ثم،لهلانك

.الأن
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الئانى:المئال

لأداءمتعاونهمتكاملةخلاياعدةمنيتكونالحىالكائنانمعرفةإن

لمقرنونصفقرنمنذالحقيقةهذهمعرفةان،المكتوبةالحياةقضاءوظائف

وأدوات()الميكروسكوباتالمجاهرتقذممعالمدهشةالكشوفمنيتوالىمايهطله

وا(الصبغيات)الكروموسوماتاكتشاففهل،والتدقيقوالتقصئىالبحوث

الإلكترونية()الميكروسكوباتالمجاهربواسطةالحائة(الأجسام)الليسوسومات

هلثم،سنةوخمسينمائةمنذاكتشفتالتىالخلويةالنظريةوهدمأبطل

والكيمياء(Geneti)ثح!الورالهعلومبواسطةفيهااكتشافتمماأيضاهدمها

الجزئيةوالبيولوجيا(Biophysiثح!)الحيويةوالفيزياء(Biochemistry)الحيوية

(MolecularBiology)ملفوفةوجزئياتنوويةوأحماض()مورثاتجيناتمن

ذلك.وغير

الثالث:المثالى

Atomic)الذريةالنظرية Theory)كلأنوهىقديما،الانسانعرفهاالتىول

الكشوفهدمتهاهل،ذراتمنيتكونالماديةالعناضرمنelementعنصر

بروتوناتوجودتحديدإلىتوصلتحينماوالبحوثالحديثة

ذلكمنأدقهومالىالىولحول135ولونيوتروناتكه+35،ححاء!لكترونات

..؟وغيرهاquarksالكوارتاتمثلوأعجب

عبيدعمرالأستاذعلىنردانعليناالواجبمننرىالفصلهذاختاموفى

قطر()دولةالأمةكتابسلسلةمنالعشرينللكتابتقديمهفىكتبالذىحسنة

المجالهذاجوانبفىالسعىويعتبر،الكريمنللقرآالعلمىبالاعجازيعزض

العالمية،الحضارةمواكبةعنمنهموقصورا،الإبداععنالمسلمينمنعجزا

51نقرأونسمعهلممماذلكغيرإلى،الماضىبالميراثالاحتماءحدودعندووقوفا

للحذ..إ!المتجاوزالأسلوببهذا،متعمقينوعلماءأفاضللكتاب

علمىإعجازفيهليسالقرآنبأنالقائلالرأىيناصرحسنةعمرالأستاذإن

نأسبقمايؤكدفكيف،القرآنفىعلميةحقائقوروديؤكدأنهحينفى،أصلا

3،!ير-ثرصثر,,,!!
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المعائقهدهاعلىوركد!سطورللكوكعدلل)؟(،الللأر8؟انفسلىرلضه

!هرهانالنهوةدلائلتز!ولاكانتالعلعهةالأمهةهصرلىقنزلتحهنالعلعهة

لىوثصورهاالهومالأمةصفز!سلطمهلكهد-نعههرهحذعلىصد!ها-

مياللىالعال!ةالهموث!هنهاين!ديمورعلىالتكنولههىالقعدممعلات

المسلعمنمعضكسثلنىلنمضلمىكانانانه1112الكر3لللرأنالعلعىالاعياز

ل!ننا،والتلنىالعلعىدلانيازالاكطعمماولةهنللعرأنالعلمىكلاعيازالهوم

لى!سعوناللضل!ن،للضثمطمهررولاهلا،ظنكلىاخطأتللد،لهنلول

كلاعةومععق-المثمررطةالنهو!ةوالسم!الكر*-للعرأنالعلعىالاهيلزمعالات

هلعاء،تفصصاتهملىلمعلعهةمالكفاعةيهضالهممطمهودهلعاههم،ومنهعهة

اللولخارجفى!دونهانمعا-اللرصة(هطواولو،اعمالهمتنس!قأحسنلو

تلنية،علعهةمحضارةبباموا-الصليدالمهيريىلللصدوللىهناك،العر!هة

لزلماننى.المأمول!عستعملهاالمررهرمماضرهاالزاهرالأمةماضىمهاكصلون

هلىوومالتهيلاوحوههاصدكهانلى!دعلرالعلعىيلاميازمام!!طرقهالما

الدضوالصسهالتلنىطالكر،العلعبةوالعللهة،لاسلامىالحلقمنهالهةلرمة

التعد+خلالكلامهلى!سمنهعمرلأستافىلاخالههلص!لماافالاعىفلا.الرلهع

مرةهل!اكلامهكرر!دحسن!الأستافىينالعييومنهل!ا.02()رممالأمةلكتا-

التىلاسَلامىالدكر!عماماسلسلةمنالضاس!للكتام!كتههاملأدعةدىاخرى

لنلك،...1العهار8!هلهكلامه!ضتم5لاسلامى)2(لللكرالع!ىالمعهدكصدرها

الى،موزقحضار!منفهمنالمعاصرالعلعىالامعازموضوعصنلألياننضشى

111!علمهةوالأمهةالتضلدوقكرسس،المعولوالتظاهرالتداخرمنصور8

***

زفلول(الد!لنورالأصتاذدالهف،المعاصر(الأسلامىالعالمفىالتضلفالضحا!لنا-من14صانظر(1)

02)محا-طلاالنطر،راض ZA)،9.رواظر.iام9مههـلما.

.(الفاهر)مكىالا!مىللفكرالحالمىالمحهد.القرثنمعت!حاملممهف)كنالىمن21عىانظر)2(

.آا3،291ط
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طيلأبا!فاتخرا

إؤالت!ايجب

النه!لى/

الفانم

/--
!

ا:؟:::!:::؟!ر!
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فهملىالعلعىمالاتعاهللاخدالمنكوسن!هنالعضهةا!يلصئلناأنمعد

و*هنوة)ثمامهالىالمسرلهنومينالكر3،اللرأنلىالوارلةالكونهةالأكات

مئح!قيصوا!ا!اصا.مارخمناثمهحدشضعلعهةوفروضنظرساتفىمناسهةيدينى

طلأخد،الحهطةالتزامتضعنالتىضوامطهله!عنهحمدغمة4مضلصةعلعط

عرضالضرورىمنأنهنرىكلههلاكعدالغطهر،للع!هلالىالكلام!أدوات

ر!1،الهثمرعهةالعلومرحال4العلماءمنالفرشهنكلاقضصهامةنقاط

المالىهالفصللهخصصنافقداللريقهل!االأم)1(الد!نهةالعلوملىالتضصص

شاءانالقادمالفصللهمنضصصف!نناالكونهة(العلوم)رحالالثانىالفر!قوأما

Allة.

المفمرصية38العموجادر

خزعهلات،مرضامنها،العدكمخصوصاالتفسهر،كش!عضلىمولةان

والظواهرالأكاتمعضشرحلىمهعود!واساطهرخرفاتامامناوتعرض

لأنونلك،الاستعمالشاثعةالكشهدهانعدنلكمنالرغموعلى،الكونهة

طرر.الدينهةقضصصاتهملىالكههرهـرهملهمهلعاءالتفاسهرهذهاصحاب

معضفىنر!االتىولاسرائهلهاتالموضوعاتهلهينشههة)2(لهوالدكتور

كعضها!حاء،والتاكعهنالصماكة!عضعلىمولهوفامعظعهاماءالتفسهر،كتب

!اطلة،متهالتةالرواكاتهذ.لأن،الطامةتكونوهنا،،النهبىالىمرفوعا

!عكان.الضطورةمن،المعصومالىفنِشمتَفا

الرمحهةالحلرمفىمحلعالناالساطعلىئطْلَولنمحناللن،"رحماللعمهةفنىينالملمعلى-(1)

تلهماوالكهنوالكنهةيرعالار!طخاعى3طالهاالت!هةهديأن،الدفطالت!صداتومشلف

العحففىاشنلامهاضاعو)نحتىعلصعامنالشعطهلهنفىف.الهرمحتىفىللاوركما

!هحىد،فواولمضموطاأوصينرا.أونمعهما-للفص،والمر!ةالممرمح!الامحلاموأعهز

ااتثله

محمعايف!هر.كتيفىوالموفوعاتلامراللعات:محمد(دنمصدلمالدكتور)الآمناذضههةi,رو)2(

.ام84i،لحعةرقمطون،1لقاهرءتyالبرت
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كتبدىدلاسرائالهاتالموضوعاتحشدفىالمهطلهنهؤلاءلمدل!وعن

!النهىولصعوها!معوهااللونوكأيؤلاء)!ميهةيهوالمثم!طولالتفسهر،

المقائقلههتتكشفالذىالهومسهلا!فهنظرهم!هعدطركونكانوا،ذورا،

الكون،لىالهلسننالصصيصةالتعلهلاتوهعرلة،الكونهةالأمورلهن!هالعلعهة

الثعةهـسعللوا!،النمىعصعةلى!ملسواكى،الضرافاتهل!هالههفنسهوا

والمعرفةوالعلمالزندهة!هنممعوااللهنالزنالعةمنهوموهؤلاء!لانههاء.

لمهث،للأسلامكهطالطوائفاعظموهم،الكونهةوالعلومالظواهر!هعض

كه!مم.لاحكامنواكاهم

8الأودسهطد

الحية4والكائناتوا!ارضالسماواتخل!وكيلهةكدءهى

!الفاظالرواه)رو!4ا+نىالفررسبالنصالملسهركش!عضقىلرد

خلق،ولأرضالسعاواتمضلقلنلرادلماتعالىاثهين،متلعةومعانِ،مضتلفة

هههةنظرةالههانطرثم،ولارضالسعالاتيطهادأضعلدخضراءموهر8

اللة،خشهةمنوارعدودخان!مدمنهوارقلعففلىالماءالىنظرثمماةفصار

لل!لكالسعاء،الدخانثلكمناكة!ضلق،اللأكامةورمالىكرهدالهومثلكفمن

هصد1ألصلت()11((دخان!يالسعاهالييصعوىْأثم)تعالى!وله

منظهرمالاول،الأرضالزكدللكمنوخلق!ضار،وهىالسعاءخلقالىوععد

،العرى"امسعتفلنلكتمتها؟منالأرضاللأفدصا،متالماءوحهعلىضلأر

النازعاتإ،أ03((دماها)دلكمعه)للارض4تعالىثولهوهىاصلهاهكعنى

تعالى:كولهونلكسهعا،وسفرهافلتعهاواصداطهقاكانتا!ارضاللأخلقولا

للندناهمارتعاكانتاطلأرضىالسمواتاكدو!االدمنكر"ولنم

حتىالأرضألىلههطملكاالعرشتحتمنتعالىاللةكعثثم،الأنمهاءأأ03(()

المشرق،فى!ديه)حدى:عاتقهعلىلوضعها،السهعالأرض!نتحتدخل

ضهطها،حتىالسعالأرضينثرارعلىهامضتهن!اسطتينالمغربلىوالأخرى
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سهعونلهثوراالفرلوسأعلىمنتعالىاثةلأههطلرلر،موضعلقدمههككنفلم

قستدرفلم،سنامهعلىالمَلك!دمىدرار!علهدائمةلدوارسعون،!نلد

خعسمات!غلظهاالفردوسمنلرمةأعلىمنخضراءلحوئةاثةفأحدر!دما.،

الثورولرون،قالحاهعلههافاستلأرين!نه!ىالثورسنام!هناثهفوضعها،عام

منمر،العر!كلتمتالشوت()!عنىكالمسكةوهى،الأرضهطارمنخار!ة

نل!هلدَلالاالهحرهمذتنلساف!لنتَشأكومكلضنلسلهوالهحر،فىالثورهط

ولمالرواكة(هلهلرتهاكعاوالعزرالمدظاهرتىتفسهرهناالاحظالهصرمزَرَ

غلظهاخضراءصضر8وتعالىسهدانهاللةلغلق!رار،موضعالثورلعوائمككن

الصضرةوهىعليها،الثورثوائمفاستقرت،ارضهنوسهعسماواتسهعكغلظ

لىلتكنخردلمنحهةمثلأالثكاناثها)!ا!لىلا!نهلععانقالالتى

ألقمان(.)16((المهمهاكأتلأرفىلىيوالسعواتفىأو8صضر

وكانتهوماتمرارتهههمتهاينانلطرالكلعةهلهل!لمالعمانانووىَ

الحوتوهو-اثوثا،تعالىاللةفضلقمستلر،للصضرةحنفلم.موعظتهأخر

الصحرةلوضع،امهلعوتهولعهه6"!لهوتوكناته"لوثها،اسعه-العظهم

متنعلىوالهمرالهمر،علىوالموت4ول،خالمسدهوسائرظهرهعلى

هال،تعالىاللأكتام!منحَزفانهلههاوماالدنهاوثكل،العدرةعلىوالرر!ح،الر!ح

يرشا.الاهلعمى!ولملاأاثما4وثلهزلولهلللك،لكانت5!طونى،الجئارلها

الدىالموالىنفلفلامليىلان،أالنمللمدهكورم!.4(1كنله!عولأ

الأمممنلوتهاكاظهركعلىمايتدرى،لهوكلالههفوسوسالأرضظهرعلى

ث!4،لكير!للكلكانطهركعنلعيتهملووغهرها،والبهالوالشيروالد!اب

الىلوصلت،منضرهلىلدخلتدا!ةالههتعالىالئةلهعث،للكطعلانلوتهالهئم

الذىفو...لضربتلهاتعالىاطةدأذنمنها،تعالىالدالىالحوتفضئج،دماغه

كانت،كماعادتذلكمنكشىءهئمانالههوتنظرألههالفظرانهكهدهنفسى

كسطرون)1((ومالالللم،نأفلالولتعالىاللأهسمالذىالموتوهذا

الماء،علىالسلينةتتكفأكعاالماءعلىتتكفأكانتالأرض)ن)مالواثم،!القلمأ

أرساها)32(1أواليهال:معالىقولهوذلك،!الجهالقعالىتأرساها
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أوطص)تعالىوثوله،النهمأاوثادا)7((أواليهالتعالىو!وله،النازعلى(أ

مكم،تتحركلكهلا!عنىأالنمل(!كم)15((مهدكوواسىلأرشلى

لهطال،منهالسعاءخضرةخضراء!مرعدةمنهظهعاعطتعالىارو!ضلق

واللرأنأق:فعالولاللأمسمالذىوهوكلها،مهانأحاط،هافحمل

طهعاوهناوالأساطهر،الخرافاتتنتهولم،الرواكةانتت...أقأ((1مالمعهد)

مللقةمدسوساتهىدانما،الحنهفالإسلامىالشرع!قهلهولايستقمملاكلام

أنهاالعوامظنحتى،القرآنهةالأكاتكعضلههاوفحعتالتفاسهر،علىأدخلت

وزيفهاخداعهااكتشفليهاالنظرأجال)نااللميبالعاقللكن،الأياتلهذ.تفسير

وضلالها.

اشانى8الهفالى

.اللضاءثىالانسانرحلات

نامالانسالعنمعطمر)!ا:فههااللةطولالتىالقرآنهةالأكة

تنلدونلالانلدواوالأرهىالسعواتكطارمنتنلذواااستطعتم

!أنهاسا!لأاالههايشرنايلتىالكشلىلشرالرحبن(،أ33((مسلطاظالا

يالقوةالانلككستطهعوالنوانهمالمسا-،منألهرو-والجنالانسان)محاولة

سهمانهاللةكأنقائلاالتفسهر!ضىثم،مستم!ل(ونلك،هـسكمموةتفوقالتى

ولكنولههب(.نارمنشواظعلههماسهرسلارالهري!مماولةمنالعصة)حثر

سماواتمهصودصعوللامالمنطقالعكللن!دناالضلالاتهنهالىنظرناانا

منها؟الهربوالانسالمنكحاولحتىالقهامةكوموارض

،اشاثالهلاد

.الأرضداكةخروج

منداكةلهماخرمناملههماللأولولع)دالاالكرسلأالأكةفى

:النصلاأكو!نون)82((لالأ!اتناكانواالناساتكلعهمالأرفى

اسانعلىكأنهاقالمنومنهم،الإنسانكأنهاالدابةكهذهالمقصودالعدامىلسر
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هى)دإمة:نصهماقالمنومنهمهموسىهصىمأنهاق!منومنهمطلأم!،

هوا3اهـمعولهاهار-،!دوتهاولا،طالبطركهالالراعا،ستدنطولها،العساسة

اكلوهونف!طنمنخنزسروعهنثورر!سلهاوه!ل،!ناحانوررسثىلذغي

وما!عهر،!ضدكعمثىودنيهرة!حاصرةنمرولونلسدوصدرنعامةوعنق

اان:فتقولكالعر!هةفتكلمهمالصلامنتضرجثراعا.عشراثناالمفصلهن!ين

و،الطالمسنهلىاثهسة"يلاونعولور-هلأمن،،لا!أماتلاكاثوأالناس

وهنامؤمنهلا!أناو،لاسلامدكنسوىكلهاالأدهان!نتكلعهم

الضمكيوءللقىمثير8امورمنحوتهماولتنظر.الرواكةانتهت....كافر(

الساخر.

الوب!8الهطد

.السلامعليهداودقصةفى

تسؤروا)فىالخصمنهأاتاك)وهل:تعالىقولهالكريمنالقرآفىجاء

تعالى:اللةقولالقصةهذهآخرلىوجاءا،صأسورة00.)31((المحرا*

لهلعلرنا)24(وأنابراكعاوخرروللاس!ففرلتنا.أنماداود!وطن

هذاوظاهرصأ،اسورةمأللا)25((!مسنلزلفىهندنالهدانلك3

يكون؟أنعسىفعاذنها،لداودأنيقتضى

هذاالىتسىءمكذوكةقصةرأيتالقديمةالتفاسيركعضقرأتإذا

وكينما،عليهكايهمغلقامحرابهفىيصلىكانداودأنخلاصتها،الكريمالرسول

لابنليأخذهايدهفعذ،ذهبمنحمامةصورةفىالشيطانرأىالزبور،يقرأكان

نفضتجميلةامر6هفأكصرفتبعها،-صغيرةنافدة-كُؤةالىفطارت،لهصغير

الهلقاء،غزاةمن)اوريا(اسمهلرجلزوجةوكانت،يدنهالههفتغطىشعرها،

الرجوعلهيحلُلاتَقَذمَهُمَنْوكان،التابوتعلىيقدمهأنالهعثقائدإلىفكتب

داودءفأمرأوريا،يضبْولمفانتصرففعليُستشهذ،اويديهعلىاللةيفتححتى

علىيحزنكما،عليهيحزنلمموتهداودبلغفلما،قتُلحتىوثالثةثانيةبتقديمه
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هناعلىلههودافتراعاتمعضهوذكرناالدىهثا.امرثهوقزوجالشهلاء،

ماطنرلن.،لهئسالرسول

منكانواعلههتسورااللهنالضصنم1)داصهث!ني!ه!ماأحسنللن

خصئه!وآلىالمعتادالطر!قغهرمنعلههدخلوالأنهم،منهمفزموفه،الانس

منهمكرزللما،!هملتنهاللأطن،لاغتهالهعاموافهمفظن!حطا،وكانمالعهاله

لحر،كالئةالظنالمماءلنهداودوههم،للتقاضىعاعواينهميتضح،للتحا!طماثنان

كدليل،ونلتهننهههوالظنلهل!ا،اللش!هلامنمستللرا،اثهالىمنهماساعط

واناملا،رأكعا!زهـمهلاسثعمرلعلأاهاثعالامه)وطنهتعالىافةثول

الظن.نلكلهغمرناللك(يئلهسرثا

8الضاسالحهثاد

.السلامهلطسلدهانثصةهى

)03افاللاانهالعهدثعمسلهعانلدالهأووههناتعالىاللأطول

!صاحهه!اثىلعالالحهاد)31(5الصاللأا!مالعطبيهلهههرشاد

مسمالطل!هلىرُبن!هـهامالصطملاهتهـارحتىرسل!كرهنالضهر

dاهذهلسرتلقد.صاأبمدرة)32(1والأعناقمالسوق iسهدنايأنقدسا

و!هتهشفلتهالعصر8صلاوتفىالفهلهلههغرضتلماالسلامعلطسليعان

إ.ا!السهفواعنلاماالضهولهلهسهقانططعواخذالعضببتممهالصلاةاعن

السلامعلههسلهعانانمنناتهاالأ!اتفىعاءماصالىالتالسهرهنا)ن

ككونانالثناءهناناللر7علههلامنىنمبىعنكصدرلكهد،الأواىالعهدنِعْمكان

الديناعداءقتالفىالمؤمنهنعدةهىالتى-الهرضةالخهولقتلحدالىقاسها

جنته؟ذنبكفهر-الأوطانحهاضعنوالذود

الواقعالىكربمععولاتنسهراكعصورذلك!عدكاتVافسرتولقد

التىاياصيلةالخيلالظهركعدعلههعرضتالسلامعليهسلهعانأنوهو،المفهوم
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الض!صي!مدتانى،سلهعانلقلىسهرها،!من!سرعوقولهاحستسكن

لدس،لكرىهننشأحههالكا"،سه!فىاليهلدوهوالمهر،همةلأنها

لهتعر!ملههمرلماامرانهثمناطى،هنلح!تحثىمعرضهامثممولان!وما

لنومعدلها.وسمتئنالسالها!مفامهاترئلاواهنا!هاسوثها!سحلاخذلمطها،

لن!ىالمهطىالطيموللىتوصللأنسانلن!دفاكثهرا،العلمثلألهم

لمهوفاتمعملةلىلأمكللأسلو!يهوالسلامهلههسلهملنلعلهما

لناضضحطكط..،والهدوءلاطعئنانهلهها!لللهطعيلحثولستئنلسها،

لهدههرضنلهالدىالتلسهرهـهينالمكدو*،الدد3لعدسهرمسالمدملسعالدرلى

العرأنهة.لأمات

8سصهسسهص

السمع.الأوممون

ن!سعطهسهعخل!الد!اح!أارنعصلهـسهحانهطول

سهعالهااالعلمىالملسدكنمعضطولهأالطد!لممطهرن!12((لأرخى

حوتظهرملىمنهالىمالأ،هامخعسملئ!طههاوالتيرخىكللضلراممسن

والثانهة،ملك!هدولصضرةصمر8،هلىوالموتالسعاء،دىطردلهالتلىلد

لههاوالضامسة،كهر!تلههاطريعة،مهمنمحيالةلههاولنالن!الرء،مسكن

مصندامليىولههاسلر،لهههارالسالعةهلاهـصها،فههاوالسالسةحفانهاه

صثملم.لمناللأطلقه،خللهومد،المهمدمالمدكد،

معظلامنكرحدمثهلا4اللمهىطوليولهه،يلافتراهكللاركلامهلا

كه.!ضذولاعلهه!تَعدللامكذو-،موخموعفه!نى!ملا،علهه

المماء،الصطد

الدنها.عمرثحدكد

محمداالنصوان،لاهـسنةآسهعةالدنهاععرينالننسهركتبكعضذكرت

الجوزىاينعليهوحكمهالطمرفوعاذلكوردفعد،السادصةآخرنىيُعث،
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مكلوماحمنكولمرى،"للوهم!ماتهكتلههلىللى(لحدمث)فى!ممع

وصلم.هليطهصليل!لأرص!لهلى

!للمن8مصلك

واللمرالمفممسحنق

لعحطاأتطلهارالل!سعللاأاقعالىا"لولكلسهرهند

هـهكم،منلصلالثهعمواههصتالعهلوأثسعللاالل!أت

ثدصهلا)12(1دصللاا.هىءلكلرالحسا،الصعضهد،ولععلعما

منوغهرهموهثعدى،مرد!لأ،دكحدتم.،لىمكمركر!ندكرألاسرله(،

ارملمااللأ،ر)نطدل!ا"رسولسمعت،كلفهههلسينهنالمدسدسن،

عرشه،نورمن!معساخلق،-السلامعلهه-أدمف!رخلعهمن!قللم،خلقه

!هنمااللنها،مثلخلقهافالنه!ممساهمَدَهَهَاكلةطمسلم!لىكلنمافلعا

ل!نههمرا،وأممؤلهاطعسهالنس!هلمهلىكلنمارساومفرمها،معلملرلهها

ولو.L.4&LA3jلثملةصمرهعاالنلىمكأوانماالضوء،لىلطمسمكلخلقها

منالنهارولالنهلر،منالل!!ر!لملامرههفىخللهباكعالةهعاك3

'L,ىالطرىلاالصانمولكان،لهه!ممثرهـثتلهلهسلأعهرولكانالل!،

الصرسهعلىمنلمهندزهمهرولللرسل"بلكططر،!ىرمتىكصيم

اكة!وللللكالنور،لههو!صالدوه،هنهلعصاهعسهـمللىهـهومرك،ثلاكل

الفمرلىفروفهللىىفلسطد.."أصضوهلهلوالل!ا!معللا4تعمى

للمو(.كَرللله6هو

"الدطفى!ردوهد،مردو!ه!ا!نحاتميمىاكنالهاطلهطللعاوكللك

اسبننوحلههلأوا؟،الحدكثهطسندلن،الموضوعةالأصالهثلىالمصنوعة

!الاختلاق،مالوضعالعورىلنعلههحكَمَوثد،ش!وضئاعوهومر3،

اللفظطالركاكلأولههوودا،!لأنهىئصعتالتىالإسرائطهلتمنومنشؤه

النهو8.نورمن!مىءعلههوليى،النهىعلىموضعهصلمهدماوالمعنودة
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والعمرالشمسخلقفىا!لهاتهلههلى!فصههةيهوالمثم!وشغي

عنشئلولا،التفصهلمهطللكونهاتكتعرفىcاثهرسولكانما(لهلول

فلأ!)،كاللفدةلعا-!صفر،ثمكلدا،كصهرحهر،ثمصلهراسولِئمالهلال

تتو!فوعلههاوالطمهور،السنهـنتعر!لأ!الأهلةوالم!،.للنلسموالههت"هى

زكاتهمهلاخراحوصومهمحعهم!رلونفهها،وثدن!ةالدهنهةالناسمصالح

يلكوفهاتهلهلمثلالتعرضالمكعةمنوليى،للكوفصودسنهملع!وملول

...ؤلىَ)9(دالراكاتهمالنالسلععوللتزكها،اللرأنتنزلو!ت!التلحمهل

سي8الم!الهطد

الزلازلى.وحدوثلالىجهلى

،أق4تعالىا!ةلولتفسهرفىوغهرهالمنثور،االدرصاصلان!كر

اللأخلق4ل!-عنهاللىرضى-ههامىينهنكثهر8دداات(لليهد!لقرأن

لهط!!هلاالهمرللكوراءمنخلقثم!ها،ممطاكمراالأرفىهلهوراءمن

الضاالعهلنلكساءمنتعالىاللةخلقثم،هلههمرفوهةالدنهاسعاء،"قا!،

وسهعةلرضهن،سهعةعذحتىهلاولستعرهلىمرييهسهعلأرخىطكمثل

سعاطت.وسهعلعهلهوسهعةلهمر،

ههمى،ينهنسندهكصحلااحرهلا4فهعول!مههةلوالمفم!وسغي

منلضدهفدداهنهص!تهسلمناولو،المضدوفمندههالهلاهولعل،لنعطاعوفهه

الإسرائالهات.

!طعهلامعالىاللأخلق4لالاكضا،هنهالطص!ولهواللنها،يهىا!نماخرج

اثةلرادل!ن!،الأرضعلههاالتىالصضر6!ىوعروهه،مالعالمممهط،"ها!،له

ليزلزلها،القر!ةتلككلىالذىالعرقلهحركالحملذلك!رلر!ةكزلزلانتعالى

القر!ة.دوناللأهـسةتحركثمهـسمركها،

ثانى.الهاسمنالأولالنصلفىفافةالعيهـضى6ل!ر)1(
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له،!ودلا-العرافىقلكعا-ثلككل4فهلولهمههةيوالطصهخ!س!ي

فىطعاللمنيسران!!نىخريدلتمنروهملههلل!لامالعتعكصعورلا

ممسننعهلالو،الأئعةهولاءعلىلئسئت،ولتهدولوالتفههرلكلديكلامهم

مَنلامةهلماءدى!دَلنا"ونحعدمصمثها.لعتعالالالعريتها،وروسانهة،

.الهومعلهههىكعا،الكونيالعلومتتلد!كلهللهوتنئه.الهدلهلارذ

كع!ى!صص

..!.ال!لم"ن،و

المولنه.+..،!لعلم)ن،تعالىثولهبىيللسرشمنكثهرضكر

والسهوطىمرمراهنلكرودد،)الههعت(!سمى،لأرخىظهرهلىالذى

رفعثم،كائنهو!اديرى،العلماللأخلقماالل6منها،عهالىلنعنساكات

هلهه،لأرفىفهسطت،النونخلقثم،السماولتمنه!للت!ملرلللا،

للاممثت،(الهسوثلسهركئهر.!ن)تفسهرلأرهىهعدتهالنهـنللضطرم!

أمرل!هوهلاولعل،8الدوااانهلهضاههمىلهنعنروىولد!اليهل.

اللمة.دىالمولة!معنىنونورودالزمضدمرىفكووقدالعدم،لدكرودلنممي

العلهلالاسمهناوك"الر!صن،كلمةأخرالدىالحرلىفه،لهضاوروى

نهه.5و)حم،واالر،لىه!

ماطللهنهالنعل!مطط!لى6!لولهللل!هلىلحههةلرالملم!!سعي

منهولو،هدههالترلمفهولظلار،هنهلأدل!رسهعالا،هنهرو!

اشتهرمدرسةمننلاد،حلمطااملالهما!هك.وللصقلاسرفهلهلت

لأحادكثعلىكلامه!ناءلىثال،العورتثهملنيلأماموهودنلأد،مدمدة

كالدنهامحهطخضراءهزمرلةمنعهلهلدلنحث4هدامناللوضوهة

W-%1هلهه.كنالهاواضعةوالسعاء،مالهستانالصائط

والصخرةصخرةعلىالأرضانسا!عاالههاالمشارالتفاسهرلىدردو!د

اهلافتراماتمنلهناالصضر6،تحركت،ثرنهالثورحركل!ناثهـر،لهرنعلى

كالرسل.يلاستهزاءقصدواالنهنالكتلي
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صمكر8الحاهـىلىالمط

.والمرقوالرعدالصاعد8

الوهال!ههدالش!للمرحوميانههاه!صصكتام!!رفالنمىمنكثهر

أثارتبىللد.الحالىالعطمرسالمهلادىاللرنمنالثلاثاناتلىظهرالذىالنجار،

لىحرشاكانلأنه،الدترةتلكفىلأزهرهلعاءمعضصدهظةالمؤلدالكار

العرأنهةهالأكات!عضلهمفىالعصر!ةالعلهممعطهلتيستععلوهدعرضها

.الكتابهلدهواللىالعصصىالسهافىمعشقتيبههاوتوحههها

الد!ناصولكلهةععهد-ا!)مكم!اللهانالمعهدههدالض!ومثمكل

ععاتلر!روكتايةالنعاركتاللالفمصلأزهرعلعاءكعضمنلعن!()1(وقتذاك

فهملىالنعارولاستعانماعلىاغلههاانصملأملاحظاتلهمفكانت،لههلرد

4االصاعلة،مسالةهنا!الذكرهـسضص.الصهئضالعلوممنالقرأنأكاتمعض

المعتَر،مالصاعلأةكانيلسلام()علههصدحثومتدمهركالنعار!رصعنعهدنكر

)الصاععةوقال5)الطاغهة(-وتارة(الصهحة)-وتارة)الرحفة(-تارةعنها

...والسلبكالا!عا-مممالفم!نكهر!ائهمهن!هنكهرسانىاسملراغعنعهار8

(.للصواعقالمنتيةهظواهرهلهمنمظاهر6كانثمودلهلاك4لالللكو!عد

التىالصاععةلنلهعاءيهنمن،تعرر!هافىماءمعاوكان،علههاللعنةلرلت

كهرمائهتهنكهنكمحملكهر!ائى4استفراهىصالحلهوم!هااللىلمر

معضعنلر!للكحاءلو!،اثةرسولعنخهرمل!لكلردهل..؟متضاللتهن

المعتال!،الأسها-تلكغهرمنصاعلأةاكماداالهمدرةهلىاستهعدأو؟أصماول

الظواهرهذهمن!ظاهرةكانثعودهلاككأن!زم؟عقلهكعقتضىمنلكلحكم

ددهل!دونخاصةككهدهةالجزمصهفىلالنهنراهدالدى...؟للصواعقالمنتصة

أعلمواللةعاد؟،لسهابكغهرتكونانالأمورهنهمثلفىامربانمعكثهتها

الأمر.كحقيتة

الأسلامىالرعىمبلةومدور.القفعة:الكركمالقرآنالعصرىالتفهر:صد(محمد)،لمنثون،)1

.م9891لم9014)992(لالكت
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تمتوىالتىهىالأنههاء()!صصالنحارلكتاللاالأسواقلىالمتداولةالطهعة

لى-عليهماللةرحمة-ردوثد،الههالليث!اعضاءمنالموصهةالنعدنقاطعلىرده

،!اللةرسولعنخهر!لتهسعافرِذلم45قولهالردهطمنوكان،المسالةهنه

حضراتكمشأنالعلمهنافىومئمانى،صمهحةدراسةودرستهتعلعتهجملئمولكنه

العلومتلكقواعدف!ن،والهدكعوالههانوالمعانىوالصرفالنمومنالعلومفى

غيراوصح!حدكثكهاكردولمالكرر3،الكتابفىهلههاكنصنلموخمواكطها

النحو،علموكدهها!،اللةرسول!عدالمل!فىاستصثتعلومولكنهاصص!،

عاشوقد...وحهه(الد)كرمعلىخلافةاخرر!اتفىمعضهاستحلثفقد

لىضكلعواولم،تهعهةأومكنهةاستعار8فىكتحد!ثوالموهموتوفواالصحاكة

.،...تد!جدتوشيح

كتبمعضلىالواردصالكلامالحرافات!عضعلىالنعارالمرحوموعثق

:فقال.الحدكثةالعلوممعأوالسلهمالعطمنطقمعأ!داكتلقلا!االتلسهر

كما!لدالىملدمن!هي!مموثهحدكدمنكركاجمعه،كالسحابموكلملك"لرعد

الملكَ.صو!كسُعَغدالذى،فزحرهصاحسحابخالففكلبا،اكلهالراعىكسد!

الزمخشرىوقال.الذكاكةحجمفىانهمعضهمفعال،الملكحبمفىاختلفواولد

تضطرمالسحابأجرامكأنالسحابمنكسمعالذىالرعد4تلسهرهلى

نلك.عندفتصوالررءحدتها)ناوتنتفض

lتعااللةلعولالمفسرونذبلقدالهرو،5واما Ldlنه.dLالملَكَضرب

كالسحابوكلوجلعزاللةانمجاهدعنوروىحدكد.من!عخراقللسحاب

.،اإقالواماآخرالى...سوطهوالهروصوتهثعقعةفالرعدملكا،

كنكرهاوالهرقىوالرعدالصاعقةلىالمفسرينكوالتري!)فأنتم:قالثم

الذىالرقىهذاالعلمترقّىانكعدوزنا،لها!مونولاالكونهةاللةكسننالعلعاء

علىالصواعقمانعةواخئرعتالكهركاء،خواصغرلتأنومعد،اليومنرا.

.(.لضررهااققاء،الشامخةوالععاراتالكهيرةالمصانع
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لاتلنرأ!اباطملىلأا0ملأرماه

الضكمهةمنكههرةلرمةهلى!كانوالاوائلالمسلمينسلدلنالمعرو!من

الل!هنكانللكالىملاخمفة،كللكاشاكانواتلامهلم!أكعا،طورع!لتعوى

علعلهوغهرهم،والكندىوالههرونىالفاصاسيمثالالكونهةالعلومفىمنهم!رعوا

الهحوالواتمنمتوفراكانحسهعاوالدرلسلتوالنظطتالكشو!لىالللا

اللهنالعلماءهؤلاءميدالاسلامحضارةقىطواواللىى.هاشوالمامووسائلها

حهث،مليهةومللا-مصثيةمد!لرسزهعاه!عثامةلاسلامىالعالمفىانتمنمروا

والللك،والصهدلةولاحهاءوالهندسةوالطيكالر!اضهاتهلومل!اعدلسسوا

لدى.و!تالفضاءلأمملثمركزاكانت!فدلدكحتى

التىالضعهفةالرواطتأوالقرأنتفسهركشلىستالتىالدسمائسلنالا

الى!عمنهاالكونهةخاصةاللرأنتفسهرلىلرتالتىنعلاكامنها-سعنا

ملأما،هوامل

مثرمثعونلدريسلا7خطااللأرأنمفسهريتضل!وااللهنالعلعاءكان

الكونهةلأ!لتتلسهرلىتكلعوا!اولكن،اللقههةملامورمالطمرعطتاهتعامهم

عنفللوا!منلك،الكافهةالمهطةصملواولم،مالطمرههاتاهتعد"!لوهالم

المصررسنلدماءمهاق!نططتتموىوهتىللسلنلهدههنتتكلم!دكعةت

)اله(!رنهلىمصولةوالسماواتلأرخىلنلمعمواحثالأرفىخل!فىمثلا

هلههاطلقلأنحتىاليفرافهةالضرائطد!نوللاسد،الطلس(كسعىكالثور

!فرافى.()أطلساسم

منوالكائدونيلههوددسصهاالتىالمكذوهةالرواكاتالضاالأسهام!منولعل

لههاشن!انسضهاواعالواالا!هالتوارفتهاحتىالتفسهر،وراد!هنالكتاملااهل

منوكأنهاالرواكاتهذهالهناوصلتحتى،!ضرافاتولساطهرضالةدداكاتمن

نفسه.التلسهرأثزاء
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يكب!ايام!الم!

والمرافاتوالموضوعاتللاسرائطهاتالثلةمنعرضنلهالذىهل!امعد

لهلهلا،منا!ىتتداولتزاللاوالثىالتفسهركش!عضفىتنتكمرالتى

مالمكت!ئمفاتلأخذيىلد!نهةلعلوممرملطدعهنامنكو!س!يهن!

اللأكتا-ساالععلولمماس،لاسلامهةالدموةمامعدىالحمهثةالعلعهة

18لليهد

تمتورطمعاعامةالتفسمركثبمسئوليْتنعهةالدمنهةالعلومربلعدىلن

علعاءطدعه!الأخذمسئولهةهلههمثم،والسرائالهاتووهامخرفلتمن

كزنوهلنمعدنللسلمسغهرطسهماحتىدنالسلمسمنالكونيالتمصصات

يلأ!انىوالصىيلأسلامىلعتل!ععلهمى!طهسوهلحكهمالعرءمعطرش

الهلط.

لىالن!كر!ل!ىاليموعلمعطالأالدشهةالعلومرملعلىلضمىانه

منمعالكلنىالصدهثالعلمالههوصلمامنهمتنصص،ص!مععونكل

علههمأثم.الكونهةالعرأنتالأ!اتفههاعامتالتيللامورالطواهرمعالات

مالأكماثالإفسانىاللكرعلىودشهةرومهةسلطةلرضشمأنهمنماكلطلطوا

العنانللعكلطللوالنهلههم،العلعهةوللكتململاتالعلمهةوالدريسلتالتعرممهة

الهشر!ةاليهاوصلتالتىالثعريتوهضلالنتاثحأعطمالىمتهوالن!عكنحتى

الكر3.العرأنأماتلىوكل!ورها!واعدماتيبدوالتى

التعهدكةالأمور!شرحالأولالملأامفى!تعونالدمنهةالعلومرح!!كانف!نا

آخر،نوعمنأكاتهناكولكن،معمننوعمنأماتلهن!ه،ال!رآنلىصرلتالتى

التىوهى،وممت!ساتهالفسيحالكونهل!افىصلامداعمالاسمادالضلقأماتانها

يوسانلهم،ويضتهرونها!أدواتهمهـسعمثونهاععو!همليهاالكونهاتعلعاةكعِل

!!،18

http://kotob.has.it



!امناهـسعرضوا،لمرلشعنمنهالناومكملمفواالععلشمنهالنا!ضرمواحتى

العالمهن.ولهل!الع!لهنهعول،!هال!هـسههرالعلأولطصلىماسريثرهامن

ولماتك،العالمهنمهابلولىومنةكلامكمعقلونللهنلععلهنمناععلنااللهم

ممي.سعع)نك

***
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منالكونيالعلومرع!فههاطعالتىوالشلطاتالمرالقلنلههلاشمل!امع

منالصدك!العلوموه!ناللأرأن!ونسماقهَلذهومر!ععها،الل!"نالمسلممن

توصلقهلالطههاققلىالعرأنسه!d-W-6،العلعهةالهموثمعلاتحهث

لوفلكموسوعةاللأرلنمعلكرطونكللكوكأنهممعرلتها،الىالمد!تهالعلوم

والهكوالكهمهاء،والفهز!اءوالنهاتالم!انسرلسةلوالمسال!كالهندسةلىكتاما

لنرىالكونهةللاكات،العلص"التلسهر!سعىفهعاللاسريدامثلةالعاصكأالها

كعوهرانصرا!منالواهىغهرالتعمهقهلاالاسراهـلوهلامز.ماخطور8

تعشفمنطمعقينالهاحثمستط!،لصرىومعهار8.السلهمالنصيلامات

لعلمىيلأععازمعالاتلى!كثهونفمروااللهنمننلرالهه!مطراللىالتأد!ل

هلهلىلالنتهيةو!التالى،سلهممنه!دلتماعكضواولالالتزاملهـنللعرأن

لمسا!هعا.ولهست،للاسلاماللرأنحساميهلىالأعملى

فههلاحالدىالمنصهدالوالنزهةهدتوضحهلاطلعناهلطةكثماان

لن!كنلامااللأرأنهةماتnمتمع!هلموااللض،مالمؤللونلكتال!منننر

علعهةنظرتمعلنطمثهاشتحتىلئالأ،تلعناق!لىكعضهملامولهتتحعله

للك.!ماملمادتيرمىلرضول

الاسراهـفيعاحزهاالتىالخطورةمدىتوضحالأمثلةمنعدد!لىوفيعا

إلىالاساءةومدى،نالقرآفىالكون!ةللاياتالعلعى،"التلسيرالمسرفوناسماه

اجله.منأُنزلتالذىالمقصدعنبالأياتوالانحرافالقرانجوهر
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،الأفىدسمطد

!انكلولمنظهرريوعهلىضيولساحاللضاءركيحهنعايلأنسانلن

الكرر!عةلأكةالىاشار8،الناسلتكلمتضرجالتى!اللامةكلعصودهوالمركيهلا

نكلعهمألأطىمندا!ةلهملصمحلاهلههمالعولومعلاثاأ

تفسهرهناول6أخرل!3أالنعل(،!لاون)82((لاكأكاك!اكاثوااللاس

كطارمنتللدوالنيسعطعكلانللاثسالعن)مامععمر4ا"ثول

لانإالرصنا،!سلطان)33((*كلللونلالاثلدواللاطىت.

الاالعلممنمؤتلمالانسانانهؤلاءططنلمولكن،العلمهوالسلطانهنا

لاسلامهةالأمةعلعاءعلىلرحاكةفميمامثرمعلنىالأماتلهلهك!لهلا،

عنها.الكلامدىلأمرضحسمحتىدناكيلوطكهـماحثهها

مممداحعدللاستافىفرسيرلبمعلىالععر!لصمدالدكتوروثعولعد

اللعر،الىلانسانمو!مولالحاصالرا!وهو(والعلم)العرأنكتاولفىسلهعان

اهمدكماولاللعر.الىاللضائهةرحلاتهلىلانسانوصولثملللكوكان

نامالانسالينمعطمرأ!االقرأنىالنصمعنى!عرضينسلهعان

هنلدونيلالاثلدما*مالأالسعواتهطارمن!ثلهماْااسثطعتم

!موا،هلهكعاورممل!كدمان)34(هـمكعاألاهaلهمصلطان)33(الا

االرصنإ.ثللأ!نياش!03(1للاطماسثالامن

الععرالىالانسانرحلةتكتندالتىالصعاللأسلهملنلمعدلحرحلعد

ولكن4طولثم،Vرضىلتا!عtIALJ--الىنزولهتعترضالتىصالمطمكلات

من!العدكدالمملومةللركهةهلهمنالصروجمطمكلة،الكهرىالمطمكلةست

ا!ضرج؟الضروجكهد،الفضلمطرر!قمقهاتهلىللتفلبالعلماعدهاالتىالأ!هؤ

UAالمتومالهلاكمصهر.لهكون I tمنلها!كونولن،الأ!امعنهستعيما

سلهعانأحمدلهمهكعااللرأنثوام!اما....الترأنولنهأناماغهرمنثواب

كاياشعةالطريقهل!الملءنظراعولة*الذهاللامعنا.الععرالىالسفرينفهو

نلك.وغيرالملناطهسهةللمحالا!ونظراالكونهة
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ثرستهمنولضدسطمههلىونزلالقمر!ىووصلالانسلنصعدثاDل

سلهعا!لصدفى-عسلهلمال!ا!نملطها،وهاملأرشالى!هاهـههط،ههن!

ا؟االاهل

الرحمنسورةفىاللأرأنهةالأماتصنل!دالمؤلدلاخلنثولناخلاصة

السعطىهطارأككونلنالصانياللهممنرليىلمله،مننثنظلمما

اللاضل.لموفالهمكعاالأرض!ةليالههةهى4للا!ى

سثفى8سصلك

الكرسةلاملأحعئعواصانماتلسهرهمفىالعلومرح!!عضغالىلقد

ينها)3((أالفعر(علىرال!تر)2(!ملعهعمروله!)1(أ!لفعر

منلهالعشرمعدالفعرفىهمليسك!منطونكانواالفراعنةأنالىاشار8

11االفراهنةههدفىممدثكانما!مهنالكرسةMكةمضهلاهـبفى.موتهم

8الطثالصلا!

فىتقعوهى(،الفتح)رسد"تسعىالتلسهرفىرسالةممةمنذمئبرت

والنقلالعكلدههملنيمعدما،تلسهراالعرأنأطتمؤلفهافسر،صدمة146

مننعتطدطهورها،منالههوتط!نلكالدىثفسهرهفىالعرم!،واكانولفة

طى،مايلنكرلثهله

هدادىالمؤلدرسالةمنننكل"اللثوكةللعاجمفىللولفطعنأ

صدرمنالثالثمع!ظهر!عدالتىللممونهةهصلهةلى55طىماال!لملن

!عدتحرضها،لرلواالتىالعرأنمعدنىتحرامدعلىلمفاءلىتعاهدوا،لاسلام

لسرواثممواضعها،عن!مرعهامعنىلهاوا!تضلوا،لفاظهتمرر!دفىلملأملهم

لهام-والتمهفالتدوكنعصر-الثالثالم!معدطهرتالتى!التلسهراتاللرأن

وقاموا،مكنموكةاحالهثودونواالضضر،شعرحزلواوكعا،العهاسينخلالة

والقاموسكالصحاحذلرا،أصحا!هاالىئسمت،اللفةلىملللةمصنلات!غلق
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ولملضفاء،لىحصلالذىالتمرسفهلاعلىلعر-لسلنوسمتعلم،واللسلن

مه.ممعدلا

"ا)1()الطفرمصطلىالثم!طوللأمدطهلههلىالردمعرفىرلى

غهروها،الدهنهمالمالسدنوكانةتعهرقد!اوصلتالتىالعرتاللتكانت

لتىالصمهحةماللفةوصهلههنزلهل،للقرأن!تدس!هللؤلدملهفىفعن

اللرأنتلسطتندلهداكعاورؤ!وها،لللسونف!رهاالصللعلعمثفسص!محت

هكذا!هن،هىلوالعنكهوكههتوسمةثدمةمر8منطهاللولد.كعازهم

المق.سلنههللؤلدالمرلدسنل

للأدخطهر8،!دازعمول،يلادعاطتمنالتمرهلاهلىللذللىطتصرولم

!حودوفكرلر،ولهبىهر!رةك!ىلحمثسهمنلاثعةمعضلنكرس

،-!هه.-النهىرلمسرل!حصى،المسعد

المؤلفطول6!وسف8سور!ىلللمكورة!فرلتالسهع!اوررب(

!عراتسمعكى!اثيمصرلرهونلسلنهلىقعالىكههولتفسهرفى

لاخرخعمرصهلاءوسمهعهحا!،سهعحلهنسعان

العز!زرا!لعد،)طائر(!درةمعنى4للؤلدطول،أور-!سدأ434(ماكصاكلأ

()!قرةالمحزفونسمداطتىههيلفسهع!هنسمانطهورسهعيلناملى

الما!مهةط!،يلأسلامىالثالثاليمعدللمرفللعنىهلىالعرميلسلقوسمتللم

:)نطولثم!عضاهولدبعضهللها،!االطستصلاوللها)الهمالمعها،

فىودونتالعر*،لنة!ىنسهتحثىهالصثةللعانىتحرللعرسيلأنسلن

لسانكتابومكل)اليوهرى(سموهلمنالصحاحكثاليمثلهاللمةللأهكتي

منكلور(.)يهنسمْوهالعر-لمن

الطرفغضمع:الطفرالملم!طوليلالتراطتهلهعلىالردمعرخىولهى

الأكةفىطراوهوندسهالمؤلدميهدكهد،العهاراتوفصادمتركهيسوءعن

الاصلا!ةالرثمصع.الحلثلعصرفىبنهراثا.،لص!ممماصمدسطنىاليالط!ر1()

.م0791،روا،هعاهز
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اللغوىكععناها-الهعرات!رىانالمنامفىكعْتَنعَولامصر،ملكمنامر!هاانها

سنواتتتلوالتىالمدبلسنواتتمثهلاسعانَها،عمافُهاتثل-المعروف

الضصههةالسنواتمحاص!لمنالمخزونالناسليثلوفيهاوالخضرةالخصب

منالزراعيةالمحاصيللخزنالملكليتههأالوفيرةوالحهوبالخضراءالزروعذات

رورسا..تأ!ولكعرفان!عداليدماء،للسنواتالخضراءالسنوات

الذىالضطرهووماطهورا،الهقراتحعلهمنالمؤلداستفادهالذىماثم

ا.احدا!هكقللمالذىالفاسدالتأويلكهذ!تفاداه

لىمالععابالعجبالمؤلف6س1اسرائيلكنىملرةتأوولب(

يذأالهقر8)67((ملأرةتليهمواامأمر!مماثهان14نعالىاللأثولثفسهر

لم،لارضلا5،)سجاعة(ا!االمعر4،6الطمئومةرسالنهمن'1صلمةلىثال

تههض،والمسنةالصفهر8!هنوسط6للكمهنعولن5،الههضمنهاكندطع

الأونالمسعىالطائرلسمصفراء،5)الناظرسن،تسرلونهافععصلراء5،الههض

صلةتلكلهها،شهةلامسلعةةالمرتسصولاالأرضتثهرللولالا.والهط

سار.انا!مط،)مسلمة،منلوللهستمعر5،8فالنراملأهالعراب

فىالمؤلدطول4النهلمجرىوشقللثرةاللراهنةثنجهرد(

تليهرلعلممعرلتهمهوالفراعنةعندالحضلر8سران،رسالتهمن91صفمة

صعهدعنول!،النومةملادلىهاشوااللهنثعود،لومهنورثوهالدىالذرة

نهرمعرىلشقسههلاالذر8الثعةمنو!مدرسولا،صالح!ههموئرسلمصر،

الحد!.المعرىلىالن!ماء!عرىالصفور،حاحزوقطعوا،النهل

فثعود،الحلهلةوعلىالتاص!علىصمضصمهكليفتراءاهظمسوهنا)ن

ى!والشامالحماز!نالمعر،مساكنهمالعرل!همنلهطةوهم،الثانهةاعاد،هى

منممراهاتضذالنهلنهرثم،تهوكالىالمدشةمناللا-طووفى،العرىوادى

المؤلفافتراعاتتتضحوهكذ!.مصمهالىههوطاكعرىوهوأدنىالىأعلى

!الأ!اطيل،ما!اذكبمحشوةكانتالم،والفتنةالهدمرسالةلىهراذ.هـ!نتشر
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نلكعلىكدلومعاالضالد،لاسلامكتا!العرأن،طعنولمعصودععل!حقفهى

ا.امعاولملونمعاناتؤَزعكانتفها

الريى8سصلالى

!لهلةسنوا!مندعصرى(للهممماولة...)العرأن!عنوانكتدلاظهر

كركد-س!وكما-مؤلفه!كانلضلا،لممىمدملو-مكتوييوالكقال!،ماضهة

منهم،العلعهةالثعافاتلصما-خصوصايلعاصرمنالمثلألهسعلولالىالوصول

المفرضهنامامالهابتلتحالتىالضطهرةالأمهـرلهعضممتوالكتاءهل!اكالأ

!عرفونهلا!عالههرفونظاهر.،هنالعرأنلهصرلواوالمفسدكنوالهالامس

مضلصةكانتسو-كعا-نتهلنحهثللمولد،الأهدلرنلتمسلننارغمولكن

مصطلىالش!علههلض!ماالتىاهخ!مننعلاجنوردزلاتمن!ههوثعفهما

طى4فهعاالطئر)؟(

لىعلههمونعى،الهاطلةمأهـسلامهمقىالهاطنهةملىحَمَلَالمؤلدلنرغم

كهمئىالنىغنمهوفىشمر!عنه،رمزفهاموسىعصالىلولهمدلكرمن4لهوله

لامطالرمزفهالسحر8لثعا!هنعصلهالتعاموفى،!معفهينهاعلهها!عصل!

احعائهألىرمزفهللموتىعهسىيحهلاولى،مالهرهانالهاطلماتشرر!عته

والمنمهوات،والرغهلتالحلسرمزالىلنهاالطنهاطهنوهىارر،!لمعههللألو!دي

الذكناولثك!اعمالمؤلدلنمع،الطههة،الضواطررمز!ىينهالللائتوفى

،حلرهكنفعهولم،منهحل!رلهعاوهعقدفهلأماطلةتر*تاللرأنكونلون

للكأتوضحالتالهةالنماذجولعل

ومننرال!منخلقأدمكالفرأنفرر4أدمخلقثىالمولفراى،

ألالتزامنفسهعلى!وعيالمؤلفلنومع،صلص!ومنمسنونحمأومنطهن

طهعة-كتاولمن)52(رهمصلمةلىالمخاللةالثمد!ضالالهل!نهالعرأنى!النص

!حدد(صورناكمئ!خلعناكمولعدأالأكةهذهولى...:طولاذ-القاهر8

سا"ق.مرجع:الص!دى(صدمدطنىا!ئخالط!ر)1(
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اللقمطهطوولألالهىمالمعنىودزمن،زمنهةمرلملهدىثملأنسدنخدقلن

لللاثت!عيأخرامككوهىا!عطونمعاستكمدولهله!ا

Aكلاطولنمأستلدهعصضهددليكلنم!دىامه

ثم?ألم!نملسلصورةصملتثم11صورهعمثم!هلعلعماللؤلد

منمراملههرمدأدملنهلالععنىام،س!صح!طللعلا!فلللا

هزملنو!عاونملننا،السنونملا،نلستمرتوالثصووروالقصت،الثمل!

لأمدمأ.ا!

صهـرأدمثملكلنتفهمعناهاا!دال!خللكماطهلهصللىلص

منحسيلأثص!هلىثيأهل)لها!لةهوملهالملاث!صنوهـمن

مكنلماللمرمنمائطةمرحبةيىهل!كو"اسلرةه!حنلمالدهر

نلسمن-)3.(هـقمصفتلىهلثممثكو!ا.لحهلالههامصرىيلأنسلن

)رسالةمعلأ!لنطهمصعوديلأسلامىللمدكركلالهيديولعيهدى6-الطهعة

!طلأ+ططضللل!من!صعلالاأسم!مكلللأ)فىليطرلعع!تعمهر8(صلا

لرمةلمحةالطسمنلاثهثا!!هطض(منسدةمقيلأثصلنخلعلأا

ولمهوفلتلرخو؟الصهوفات!يلأسلنيلأمهها!ىمنخطو8،وضطو8

اهلىالىالث!ههكالطهوريىالىلزويمد!ىلأسعال!!ىالللرعلى!ىالقشر!ة

وهلهه(.ا*!لضلألميمرنمة

دللينل!النطر-دددعيههمملموددالكتدي-لندللا!طمن

للانعدوهاكفرالتىالنطتهله،الظقنكصوءلىنطوأسثه)مخةه(

لنطر!ة،هكتصدعهلى!للاالعلملممنامماع!مههلأضصحتى!دكثا

نلأدها.مملهناوليى

المؤلدصعول)الأوفىأدملههرالجثةأدملقثىللولفرا!ب(

خلعداالعدنعالىاللألولنمسهرلى)53(صفصة-لطهعةنلس-كناوللى

علىوالطون،الماهمنألمانهثا!منحدثمالىاثعر3(لمضنليالاثسان

تفاصهلها،سوهـنلهملضطهئةوععاكاوانتكاساردة،لأرضلىتطورمةمراحل
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...!وتولا!رضلالهه،ههيلاكلعلاتعو*،لحسنلىألماثهخلقفعد

لىولسكنهعا،رسيةنفسهمنلهخلقلدلماناملضصهمادلل!معدالمذلدركل

JUU- t4AVAA-ك،النعمهدهلتالومهلههولمثمثرطلللانت.لهولسهد

المهي!ه!منالسع!9لت،هـهولىحدثهلاكل،لههائهالحعرةمنمصلا

للهعودلأرهمهةالرصلةههل!انللىمرىوهد،هلممهصحهطلالدىالمطلق

56،57صدمتىفىلطهعةندسمنللوض!مدلت!ىللولد!ودثمالألمى.

دلاههاطالطردعلليهلهه!حق،"غرداملهسالطمحرةمن!أدمكلهعرر

طهن!ى،سانلونلساللالى!ردهللعصودهوللكدك.لأرضسااليث!طكمن

ولى!دهنلأطة!ى،لارشطمنفىمرفومةممرد!ىللرةوهله،المستنلأمك

اللأوثمال!4المولدءث!ثم.سئ!ملهونaألاخعصةههرتميألمولىالملهة،من

ألممحدما!لعهههدىوفدحتى،الممهةسدعهفىهطهملن،ثو!تههدىأ-

ألمالمر8هدهدىولكنههلللكوتلىخلعهلد!،للثلكم،الصورةألم-لأول

اغ....+!تثملص!حدحد!صنههـلدحدول،

للؤدددمفَهامددمم!هككل6دهدولكلامهالطهرلمكم!وأ!لصل

لكهكهنا،لههطع*ف!لا!هاطلهالتدولهدموهولنلسةمد4ثملهمانعضت

داندةكدلاأسهملنهاللألكلوهولمث!،أدممضطهئ!لأرضأدما"!عي

لحصنلىيلأثصانخلللا!عهلكر3النصطهمكصثملضع(،لفد

الصالماتئعمل!اأهعوالليضيلاس!لض.!مدلسعا.ثمصد*

لىمرثومةولَلَهَهلأرضيىول!طهألملكونا،معلوننهرليرهلهم

هوهداولن،الأرضىلضلد5مد،تعههرللؤلد-حذعلى-المسثنععلتطهن

لاستثناءالمؤلدطسرلكهدساللون،لسملرلح!للا.)ثمايلأ!ولتلسهر

هلالصالصاتأوهعلواأمدواالل!هنأيلالأكةهله!عدمهالثمر6الوارد

غبرلهمهذ!اااالأرضىأدمخلقطرصقةمناللأاستثناهفدمقالمؤمنولمنهؤلاء

ت.iMلتفسهرهلهمستقهم
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كالتنلاضهداهكتاولدىمتعددةهدههاالؤددمولهدة!كنالثىوالنداط

!8،حتى65صفصةفههالكلامسهالنلرلذىرهلاليليمة!حولوليفى

الملال)لصللىهنهثكلمالذىلامصارفضنلىالضم!مثهرددىوردهه

والسهلأانوالنهودالصدورهلىالمتممثصونمعلحص85صل!ةوالمرلم(

وسعطتيلولد!لمدههانذموسمعمنلللهفهرهـمهم.ا!محمدسمئمض

!قراور6لتهمد"ت!ملاتلنعل!كاعنو!خماح!لن!لاألائه.وتنعضت!دمله

ففصَالنىالضطور8مد!هلاوسمحلكر*،القرأنمنتمس!رأ!كلىكاطلة

نمه.طوللاتلرملا!لالتدس!رمطكولَيوا!مملعىم!ل!من!قرأنهلى

مضمسهممص

اللرأنلىوالتر!هميارهام)مععز8!عنوككتال!قللةسنولتمنلىطهر

أ!اكملىما91(لرلملىاللأرأناهيلذ)منلصلفىموللهلرر(لكر

هلالكول!مهام!توضحالتىلأطتوكللل!،91هـقملههاسهالثىالكر*اللرأن

ماولوماسلر)26(أسأصلهههونصهالشرررواهالالهالر3

تصعةهلهها92(للهطعيالطت(YAلاثلا،ثهص(YVصعر)

هل!عهم*معللأا!اهلا!*اللالو!مملي!عللا!ا03(همط

أهعوااللضدمؤللهالكثالي!مااللضلمدهدنكميماللليضل!ط

ىداللونولهعولرلليددنهلكعالي!ماللضصاليلارسلاا

من8اصملكلل!مللا،مهالااثهلكهللاوالكا!دتمىللومهم

يلاهى!اهوه*ولمس!لم!ا!لهمن!سد!مملا

نعدك!ها،ماءلههعاوالتلكرسا،و!هالتدهر،أللطثرإ31(1للهعمر)لكرى

والهلد!لأصدوتههننكرةمنالسمب!ووضحتعرر،لدوالعطدتحدد،لدالرلم

الملائكة،منعشرالتسعةهؤلاهدانهشر،تسعةعلههامهنمينهاهادهمن

لىالذ!نالمناللهنكملمدسههلهوالعلدهداد!كرسهي!نالنار،أصحا-وينهم

ودراستهالعددهلالىالجدلمن!علنون!االكاهررسنكلرودهانصض!لو!هم
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مهاوردالتىالمواضعسردلىالمذلدهـسستعرمناتطمتهثمناءعلههو!لاختلا!

91 ' mلمامهوما،معتمنلسمةللتأطتلكلعلتهدددأ!ة!لصروعلدااامU

ومصتتهم.مد!دكلهوهلا،للك

فسؤولكنهالكعه!ترلهاله!ا!ممنهالتعالم!نلأحدئمتفبمدةمنهظهر

ما13صفحةدىقلفلدد،منمردةضالةمنلا!يمهاولصيخلطت!تدس!لت

علىالسلامعلههمهرولسهدفامهانزلالتىلأولىلا)كنعلم)نمن4نصه

وسهـرةخلم(الد!ره!"هماملسمالعلقسورةمنهى،النمىلهلي

9Ailمنتتكونالعلق Iوطىsالر3هندال!لدمنلعركمتعمل!مللنااثاتهمها

مصطيدتأ!اطللم،!نلدلمسورةصن!ا،كلتالصعاءض91،

الهامالحدثوهوالرلهعةللرةولىالمرمل،سور6منلأولىلأملتتعىومعدما

كسعة!علاتعلىلهرلهحتيللشرسور8دىيلدكمر8ملاملتالدصنظ

!سعةأهلههاأمةمقيفظلأمساليصلنحلاالعيم!والطمىءهعوا،

ص!!هامنظكملةسور8ولوهى،مكملهاالفاتحةسور8مالضهطصوا

ه!ر(!صعة!علههاأمةثهعفههنالهنلاحطالعلعل!،م!معاعالسلام!لهه

حرفا(.91مناللكوه!الدمهمالع!اثهأ!سممهلامر8

921كلأوله!عنى)لمد!4نصهما1%صلحةلىالمؤلدل!للل!قهلومن

وسهكونالهعرسهعديهولمنلعرأنلن!تلدالد!لانسلنك!عنىهل

العلماءق!لمنطههللتف!التلس!رهووهلاهملمر.تسعةثصر!ت!تملاله

مهنم،ر!انط،مهنمحرلىهماللألهعاء(المفسرسعمدمر"هنددالتسعةفلأدماء

ثسعةاهلاالساملأةالكرسةلأ!ةفىنرىالتالهةلأصلت!راعةتامعناانالكن

لمعنىحدكماتفسهراهنكسنرساكالتىاليططةالمعلوملتضؤرلىمدراه

"اأمصمالعرأنمهاالمفتتحالعرأنهةالأكةحرو!ععدوهىعثمرتسعة

هوليس91)انأفالرهم،نصهما12صنحةلىطولنمالرمهم(.اليصن

لىظهرماهلا..!عدعاءالعلعاءلسروكمانعتلدكناكما!هنمز!انهةعدد

!!1AA

http://kotob.has.it



هلاتؤ!دالتىالدلائلومن.هطمر()تسعةتفسهرللرلهممنالكر3القرأن

وتعالىسهصانهاللأمهطصدالكر3القرأنلىلكرالدى(1%)رهميأنالتلسهر

كتهط.من13صلمةفىلدلناهمالكلرثم..(ثىماالهصعلةحرو!هدد

؟(الدسنممىحسهن/المستشارطولالهراءهداعلىالردمعرضوفى

نصه4ما

منهطمر(ثسعة)علههاأ!ة!عدالفاتحةنزولصحةنرضىعلى،اولا

عطصرسكونها)معحرفاعشرتسعةالمسملةلنلرفىوهلىالمدثر،سهـر8

نلكمفاددليس،كلهدلكدرضهلىفقول،نطدا(الرحمنلدطثهاترداح

مستعصىالأ!اتفسهاق،الهسعلةحرو!اثةلأ!نىعملمرتسعةهددلنوَمؤئ!ا.

هطمرتسعةكانت!انالهسعلةحرو!اق4نلولفهراء.هلاالىكردىأتماما

معنىلليسملكاعمثمرتسعةعهنمملائكةكونوهعهمعضهمعدَحسيحرفاه

عشرلالتسعةالعدد،لىالتمنماوللمعردالهسعلةحرو-!هممهنمنهانهةكللك

العدد،لىالتوافقلمحردامرهعشر8تسععدممنالهئالنساءهملهسوارحلا

التساوىلميرد!اننعانةعملمرر!نالهالغهومرتعالةهطمر!نالهالغالمرتل!ولهس

نقررأهـسكنناهلا.يلادر!هد*العكلثاص!لهوللكطولومَنالعلد،لى

الاطضرىععلة!هنالمعنىلىتهاطJلافههى!مكمهامعل!لاعلألهة!دكهة

لععردالثانهة،حرو!كسرىلأولىحرو!صددهلى!فهعاالتطمامهاقتصر

تكتعلولاالمعنىحهثمنالعملت!ن!هن.Jورحدلاالعمدلىالتوالقهلا

..مالأخرىاحطهعا

علىلهلهلاالعلدلىوالتشاكهالتوإفقمناتمادهلصممنلىر!ا5ثاثها

ترتيهوهندهالدليل)نهائلورثالنار،ملائكةانكاروهوسعلهالذىالزعم

عشرتسعةهىوالتىالفاتحةلىأكةأولهىالتىالهسعلةل!ن؟الأكاتنزول

المدثر.سورةفىهىالتىهطمراتسعة)هلههاأ!ة!عدمهاشرةنزلتاحرل

مبلة.،لهوىالتأولتضعةحولويلأادع!اءالدعا،كن:مصد،ناسحعش)المتئارالدنمحى(1)

.ام839()92191،لكثالاسلاصالوص
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!عدأمةنذوللننعررهمزا!ا!ليسمنهوالدىالتلهيسهداعلىوللرد

مالمصمد،ورودمما!نرنهم!نلكدىالعهر8!لن!انهعا،الرسطدىلهعمر8لاأكة

مو!عهةلسئلةعنلو)ما!ةمعانةحولث!عند!ةتنزلكانتالأطتلنللكومهان

مهرروللههـسصدمعهم!سورةلى!وضعهاالرسولواور-مر،،الرسولالى

فترقيبكنا،أكةوهعلكلاكعدأ!ةفىالسور8هلهمنموضعهاالسلامعلهه

الرسول.دعلمنوليىاللأمن!امرِكانالمصحدفىالأ!ات

لههلاقةلاسورة!عدسور8نرولف!نالشور،لىط!الأكا-فىطالبا

دلامثلة،الشا!عةالسور8مرلدلولمعائىاللاحدةالسورة!تفسهرلإ!قعلى

كدسرهالاسالدهلسور8معدنزلتالفلقدسورةاالقرلنسهـرمعمدكثهر8

ولاكهاتتصللاوهىالناسسور8معدنزلتالاخلاصوسورةمهعا،مامعولا

وهكط.!فهعا،مشترك!امع!رتهطان

هىحرفاهشرتسعةعلهها!هنملنطهدماكلهالعرأنفىكردلم،ثالثا

للقرآنالمهثنوهو4اللأرسولسهلناهولىلىكؤولم،الهسعلةحرو!

الهراء.هلا!ى.!عهدمنيو!رس!منصثمهرما

هىعشرالتسمعةكونلىوهاطعهـءاللرأنفىد!دالذىول،رامعا

ثسعةههاهلiلأ!ةحلةلاأكةفىالعازمالقطعفلاسهو!دالنار.لصمليعدة

ولم!عملىمتأالاالعاريصماملامعللااأوماأمةفىمهلشصر8هطموا

قرتهبلاالمصمدترتم!!عراعلأ8لدرأنتفسهردىو!شرعهةالمنطعهةالداعدة

!تسعةعدداالمصددسهمملاثكةيلالهسواهماللهنالناريصملي!كونالنزول

عشر.

اللةوصفهمونعوشاصرولاولهسواارياحذواتملائكةانهمالتثهدولى

طعلونوانهمأمر.،اللةكضالفونلاوانهموالسملةمالفلظةوصلهمحهن!الحهاة

ألحياةسالتدبالمرو!كأمرأنعلى!الراللأان:كلأول!اثللر،كؤمرونما

عوا!ا:ونقول،حهنماهلعلىشدطةغلهظةوتصهرفتطهعكأمرهاثم
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شدط!ةغلهظةوسمهحت8،صهالاتالصرو!هلهلصهحتوهداما-1

؟املانتنسعههالالمد!ولها،ا"!نسمهةنسعههالاللماثا

حروفاصحلقاثهكونلى-السامقالفرضعلى-المكعةوماهلا،-2

ملائتمغلعهمينعلىمعالرِليىانتهاءَ،ملائت!ععلهمثمامتالاة

والتموول.التصههر!ىالليوءدونامتداءَ

الهسملة-حرو!وهى-الر!حمةحرو!لن!ىعاقلتاحكهدثم-3

تنعلبلنالأنسم!كانانا،ونقمةغضسملائكةالىانعلهت())لاتنللب

.0011لرحعةرضوانملانت!ى

طععةسالهطلى

Iنىافاصمااولغ)ااتالأكمدهbرفىmاطرالها.منثنعصها

طلاأالرهد(،4(4المسا!طلأصر!عهـهولمكعه،معد*لامصكمماثه

4اطرالها)4منثلعضهالأرهىثأثيئاسن )fمعضرا!هالأنههاءلمأ

!علمهة!العهلساتثهتفهحثللعرأنعلعىسَنقهطلنمالعلمالمشتفلهن

طراالدىولكنهلانها.نتهيةللارضالطولىللمصورللستمرالهطىءالندصان

الههلميالدىغهراسومكعدسا!عاالملكور6للاطتواللاحعةالسامعةالأكات

الكلارلرخىانتلاصهوالعلعاءمنكهصممهورد!لىالعامالملأصي،هولاء،

الحق.للعو8ن!مرامنهاللعؤمنهناذفتمهسا

المما!ة8المطد

طاثرلاMرخىلىدامةمناوم?ZXألعرأنمأنعزمعلهنالأ

4يممالا!ناصههطهر )rA) l--.ILVtلهنهوسكارلوسسهقالأنعام(أ

لنظامولعالاتصنهد،ساليسللاكةالتصنهد،هلموضعلىكلامحعال!لنمأ

قهلالتاصونلىضارمةالتصنهفمحاولاتانئم،المصنَفينمنغهر.ولالهنهوس

.الأنالىالأحياءعلماءيتهعهالذىالمنهاجاسسواضعهوكانلان،لينيوس
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اشامن8الهفاد

الدكتورلمؤللهالكر3(للعرأنالعلعىالتلسهرفى)اعثهالاتكتال!ظهر

اهتهارها)!مكنموضوعاعملمراثنىدلتهه!هنهـشممالمهر)؟(،يوعاللسد

)فىالسامعطصرهاص(ص04،لانسانىالتكو!نالرا!ع)فىلطولها5لصولا(

صاحههطكرولم،حولدىِللكتا-لهس.ص(ص3،العرأندىالعلعىالسرد

لكنه،مالمؤلمينالكئا-لدىعلههمتعار!هوكعاماض!ال!كراومصلم!رهمراععه

!احلرسعلأالكنال!ومتوىالكنام!،مللمةخدلالههاالعلهر8مالإ!مار8كتفى

كثهرا.الواردةالعلمهةالمالةتمدملا،التمطهـلهةوالرسومالتوضهحهةللصور

لىمماللههطورالدىرالمع!خطيرا،مونجموعاالكتاملاموضوعكانولما

منمللهماالكتال!لمؤلدنمعداد!من،لاهتعامهلايولهنلهللد،الأهعهةغاكة

تئزمناالاسلامهةملاخلاقالعلمهةلأمان!ل!ن،موضوعلتههرضسههلفىحهد

وكنا،الكتابطهعاعادةعندالههاالانتهاهالكتاليصاصلاعلىمييمةهانلأاطسان

لحرى.مر8الوضوعاتهلهمثللى4الكتالىالمماولةة)عادهند

خطامهةمتالاتلوخطيمععوعةهنههار8بكتا3لن،النلاطهلهولى

تهـهدومهنالمقالكتاكة!ن!ثشانولكنالكتإ،هنامهالمنعصاحههاضعها

ودرمته.لنهللكل،ككتال!للنملمرمصلحلالدكععالةللنطصر!صلحوما،الكتام!

لضمطهصهاغهاعال!الىصحتاجالكتا-لقرلىمن!ل!غهرعلدهنك

منهددانوردوسو!،منهالمشو!ةالكلملتولستهعادتكراطتلازالةتعههركما

المثلى4سه!علىالفلراتهذه

!المعدلأثنى4ولثمكاكةثىثم،و!نمكرهاثةالمؤلفحمدالمقدمة!دءلى

فىالمستعهمالتعههرماأ،وسلمعلههاثةصلىالنمىعلىصلىثم،لهوالشكرثة

رسولعلىوالسلامالصلاةثماحهانا()و!شكرالمعد4لهوالهداكةهنهمثل

!الهسعلة.الاكتلاءلو،ئةا

،روانثر،حهةكدون.الكركملاترقالحلمىالعفهرفىاعتهامات1عاثل(مصد)،لملطهررو)1(

.ام9لمهاهـ/804
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وهلااللعر18!دءلى)مد(حر!!ثانهة()النلرة91صلىالمرلدطدم

هوالصح!لكن،للستلهلدىكثرطلأدممهصوثالعلماتهانلىللتم!مكهك!لتى

منسئةفهكعا،خصانصهمن!لهالعلمللعهكهةمنهلال!همل!ملاالهلنه

لأسعاءألملر!ةما!لمكهلوهدتمعهلاثم!مللأه،كطهيةرلعهاالثىالسنن

كلها.

متهام!مصالرمنولمه،مضطفةمصالرمنندولانتلددالمولدكلنلما

طهيم18()السطر23صلىتعدهلمثلا،نكللاط!ق!ولم!شلمن!نه

ئطعاهكللاطمههئعرَ.!ةمهاثىثملصهف!،5!لصه!-مةليم!،عه

التيععلتلىالأخطاءهن!ا،لأخهر()لسطر33صلىوثلككروماتهة،

تطلنا.نهاكةلىلقرةلهعدماثفودلسو!المطهع!ةللاغلاطلأخرى

!مسياعتعل!!دىس..ة55لأخهر(السطر32مىدىللولدطول

هنحد4معرفىلىوللك،يلأنسلنهة،كلهلألهه!قمد!ساللعىل!تما

س!مثامدالمولد!ىدصلادهل،للارتعلهالنملأموءومدميلا!ل!نطرسة

معا8ههكلارلسهكعهنى

منيهثطدمدلضدوهدتسائرد!5)المولدطولالئانهة()النقرة38صلي

وكسععوتهيوتطمر*وتملتتنفسسرلآالح!فلت!حتىالملهة!هد

وفمنو...ء،تلكرانهاول،nووصرل!لأصوكوتصدروتمسترى

ثرىلالاتسععالنلهة()!مهلةلأولىدالصسفاتللمؤلدرلللألرطنلول

صفاتولمنهلا!ا!عايصطتا،تصدرلاينهاكعايلعروفون،!د!ةكالسمع

الرههة.المهوانلتطلرات

العصههةكالنهاككللافئد!المتعدتالمعلنىالمولفلكرحس.\صلى

العصمىالمهازلعزاءهىكلهاوهل!ه5،ثل...المخومركز،ال!سواعصا-

اليهازهذاشرحهدنر.لملكننا...،الناحهةمنتفصهلالرسنا.الدىالمركزى

111!طالكتاللاهل!الىكالتلصهل
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سالسما-،هكطاللنر8للؤلدلكر("سالسما،)الفدية57صلى

غر!هةحلسةوهلهوهومه،لهلسهحثالدىتولهعد"الهصتكالملم!

منملكةفهاسو!لتفسهرهاهلعىسندوللها!هعدولالانسلن،صوسىمن

المسىواسالسا5هكلانر،العهدة!عوم!حملم.لمنطهمههاالتىلللكلت

منهعههةحلسةطله،و!وههلملسهحث!االتنهودالتومعهو4الهص!ة

منملتفهاسولثعلطهاهلعىسنديحتىلدانامههدلاالانسلن،حو!ى

حمله.لمنل!طههالتيالملكلت

مهضمهزالد!والثصهـرالضهلى!عهةهن62(ص)لىللولدطول

ولعكنه،الكنو!لىلهلد!!تطوركدلاثسنلمحكنو!النهل...45ْيلأثسدن

...،ل!مقععالهاالىصسملها!هيدفطالتىلنلرهلىطعمهطهوك

لنميي"الصللة،كلعةك18للأخلدهالد!الكمنثموسدىموقعللصلدةفهل

دلودد!هرك!ثمالولعى،دلرمندلسدممصطدمدتدمو!ىمننهائهاكزول

طههلك..،طولكلأح!ك!ا8النلر!مثععلىا!هللهيلأنسصلنخهلمك

النلر.!صتععلهلصاالىلطرالصماللطرة

لضل!مضرهواموكهةك.هـسمثطاءلل!فكرلئهطولسر8نفصىون

فهلالفا،النعوممر*هىالطممسكلنتللأا..،والنمومحعلراسلعصل

لكهد!المؤلد5الا8اللضائهة!ملالهها!عو!كمعهكيحتىلانسلن!متطاع

وصلتهادلد!ملروسا118وللعردهةحصول،العلميللئالطةهلهدىص!صعط

اللضاني.لانسكمركهك

)ثمللركزىالعصمىالعهلر5،المؤلدطول25()السطر96صلذ

C..N.كالمضنصر!مغهِفة Sطاهالكلملص!فلهالطهعوهىCentral nervo

مصطلحااختصارالكعيثىل!والمؤللهنالئ!ابلدىالمعروفومن،8!عك!لا

فاتفكهفمؤللنا،شعهلمماوهنا،سامقموضعفىكاملالألَنىاذايلاهلص

؟إ!هناعلهه
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التىال!تلهده5!متما825صمنالأخهرةالللرةدىالولدطول

!م!ضللهسطةالعلعهةنطرىسهةْلعرفىلاولقتلدمونلنلدمو

الدوتسرلسةلىتلسداالكر+العرأن!ط

التعرمةهلىشلذىالممهثالعلعىالهصثطرطةمعضلق!ايلانسانى

فوهعمضطِمفزناهاالنىوالعهاطتالكلملتكانتو!لا،هلعها،الثام!والملهلأة

للمزئهةهلامنهضلختلعالهنقثرحد!ننا،وفتعاللتثسلؤلاتفىالمؤلف

)!رازلىوكلثقدمونكا!العو!متما،هكلا،يلأنسانىمالتركهيالماصة

الىسمغهامعلوملتمنالههتو!ئلثمامستضدما،الانسلنىالتركهي-نواحى

لى!لغهامعلوملتمنالهه!و!ئلثمامستضدما،يلأنسانىالتر!مهيفواص

معصدوللل!متنوهة،علعهةمصال!رلىتلههاهثرحديومعلر!طههةمرامع

للرفهة.لأكلتلهعضالعلع!ةللللا+هلهتعم!

هكلا-هىالعر4هناوه!اللولدلهول84صمنالسطرلىورد

ولثعلروفصهيلزهـلم!مارهىلحسا،لأخضوتمعللتىلَصطرلتا-لَ!

التركهيهناحهةمنضعهلة!عهدو8ركه!لسدوميلهلا.دلأطله،ولزهـلمالطدع

ثىوللحسا،لأخضرطركلالدمرلدالعلعي،النلمهةمنملاطهالىوخاطمة

ما!سا؟(.طنعاولالا!لصا،منهضرل!لالاخضرهلى

!تدسهرلت!ندعتههدمهن8؟()السطر،8صىدى!ثرللؤدد)2(

5!ن1لهعوللأهرللىسورةلىلرلتهلاليكأة"الدم"معنىاملاءلىلأولهن

ولازحرهىلاكاللل!،تعنعولاالدل!تكمليلاالدملللطةلالتفالممهرلسا!عة

علىالمسلطةلأ،تهل!هلىلضىمرةالنطرلكنعدتانم!،ولاصهعولاتعنم!،

علىمسنعهعةفهرفدههار8السلهم،،العلعىالنه!ماتهاعولكن،لرهونلوم

مأنهاالتعههرمكلههكان6؟هلاكلU"0011،وتعلميوتانميغل!،الا!ق

العلع!ن.لعلولمعنعةغهررالمثقفينلنفوسمئكمهعةغهرتلسهرات

العلمةالآفيقطر.البرد(معحلة)كتانافىكلأتفصولناقثا.الحر،ضلونمنفهزهلىاكل(1)

99كعصر، tام.

ق!.مرعط:(/.QAPN)الضأيو(2)
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الىتنتعىمنهال!،رتميخعسلأودى(االلعرة)09صكلدلؤللىكسدق

لهوللل!منالرهموهلى،العثكهونهكلطاثلةتنتعىللاخ!ة،ال!ط!ركطدلهة

هائلة،لهعوشهد"،الهقهائلة،اللعلهامالة"قهلأول،هاثلاتهلههاطل!

لى!يئرادن!دثدولآدللةدىطلأم!منصدرلىوهداالدرلد،هائدة،لهريفهث

لىقكلحطمراتلللعللأ!ط،ملصلطالح!لناتهلهمكلهنلسو!امامته

لأمن!ةنصفهدترثهةدىتىحطصرلتردمق،طعال!ا!لىدصعهصالدعلرتهة

!عا3،لأ!نحةضلاملترتهةدىتدعحطمرلتولهرلفهثصل!)،

فهردطائلةالنامعةصص!العنكههدترتةلىطعملصدىهمهواندغرلدطا

!ل"سلثلة،مصمحكلمههئع!،ل!.لعنكهوثهكطلثلةهـهىلص!مرلتطلثلة

للوهFamily"لصلة،مصطلحلعلعهةوللعلمملمدضةالكيلىمملهحل

0011للكلعلمالنفصصهدالىالصه!Jالصيهلىللؤلد!لع

!ىرموهههىخطهت!سمةموللنا!نلى!سلندد!عموما،

رلحد،حدطةمرلبم!يصهعرلمقدسة!الههوليهه!أ)خممأملعهةمليع

لكيث!.شامثمرتف!ه!امنتثمرلآومملطكمرلقكل!ط!!عه

وإنكها-الكثال!لىولسعةسمل!ليو!ملللورولماللعىلالعرا-هن!

نىلأخهر8اللعرة،؟6؟صلىالدمةال!لت،لل!!نمها-حصرللاكلن

8 uo%%،89لىلاولىالفعر a-%%طثىsصقىالثانهةاللعرة،يث.*

كثهر6فهىكالكثليولهعتالثىالمطهعهةللاغلاطالعلعهةلاخطلا!ا

العار!ا.علىنثلأللاحتىيلدكرهالاهىلاسهاثائعةولدشا،وهدط!ة

ولكنها،لللكلهععل!ر8كثهرا،العز!زالعاصطهلى!لتلدلرينىد!ننىومعد،

وترممهةعلعهةوسلأطاتواضالهطلضطلهمنلكمخمَلنلماهالتىالعلعهةلأمات!

معوهل،اسلامهالمسلممضمهكلالهلى،الكتليمها!تليومطهعهةولفت

تهسهطوهل،مهثورةالنصوصوتلدكمالمعلوماتتشولأصعوزالنهةحسن

لهسمنخاصة-الكاشكتعالىوهل،القاص!لممعكلالاستهانة!عنىالمعلومات

!!602

http://kotob.has.it



العمليظهركىالمتخصصينالعلماءاحدعلمهلهكرجعأن-ساكقةخهراتله

استطعت،ماالاصلاحالاأهـهدان45وختاما؟؟مرتلع!دروعلىرلهعةصورةفى

انهب،.والههتوكلتعلههكالثةالاتوفهصوما

الطس!8الهفالى

(1والزطون)أوالتينالكر!ةالأكات)ن!عولالناس!عض

لفظةانيعولالناسكعضالتين(أ)3((الأمينالهلدوهل!ا،(وطورسهنهن)2

منشجرةتحتليلةياتحيث"موذا،الىتشيرالكرهـسةالأياتفى،)التين

الى"اشارةسينينوطور،هعيسىرسالةالىا)شارةوالزيتون،التينفصيلة

ا!الأكاتنفهماهكن!اا...إالمحعب!ة،النموةارمزالأمهنالهلدوهنا،،موسىرسالة

نزلولاالسماء،منكرسللما!ونا،أنالمعرو!لمنانه،عجيبلشىءهذا)ن

من،وطلبوعقامهاكئواكها!ؤمنولا!الأخر8!قوللاأنهكما،كتاباووحىعلط

فكيفاصلا،عهادة!عيعونولاوالفهبالضالقكأمرانفسهم!شغلوالاالناس

؟إ!المرسلينالرسلوكاقى"موذا،مينالركطاذن

***

!702

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الثالثالباب

الم؟ايكالما"إسا!ا"الا

الأالملم

الإسلاص.المنظرردعانرالحلرمرفي"الأولالفصل

المنظورننرالطببحةالكونافاقهثثاننثفمل

الإسلامى

العصرفىالإسلامهةالدعؤممبلهالثالثثفصل

اطدبث.

المنهجوأصولالمننرفةالمنهجبات4دال!صل

فىالكونبةالاَباتلدراسةالصحبح

الترأن.
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النهحلى

اأولى1

العلومدعاالم

الإسللأمىالمنظووفى
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قرانيةمعرفةالصقيقةلىهىصحهمةمعرفةكل)ننقولسدءذى!ادط

رسالةحفظواثمومنجهداهووعو.هل!ااياواثلالمسلمونفهمولعد،اسلامهة

أحعابعلههاتعاقهتلدلاسلامهةالأمةكانتداذا.العلمرسالة!ل!لكواعلواالدمن

الأمةهذ.انالاوالحمود،والنشاطوالتأخر،والتعدموالضعد،القو8كمناختلدت

كاضلعلماءمنحعهاتهامنحعهةتحلوالاالنصوعوهرهاالأصيللمعدنها

كالةفىردادمهنهممنوكان،الزمانعهرالعلموالواتالمعرفةمشاعلحملوا

غهرمنالمنصلهنامام!ليالأضمىحتى،العلعطالهموثومعالاتالعلومارثاء

الن!ثنالمسلعهنعلماءمنهحهوالعلمىالهمثفىالتم!سهىألمنه!االمسلمهن

مؤلفاتهم!ر!اوتلعفت،صهتهمون!اعفهرعوا؟د!وكهككلالعلملىساروا

مها.المظلمةالوسطىالعرونمروركعدحضارتهاعليهاونسعت،وآراممم

فىالمنهحهناصاغواالمسلمهنعلماءأنعلىالمنصلونالمؤرخهـنواحعع

منأخذو.والذى-قهلهمالعلموكانأور!ا،علىكضهمالداسىالظلامكانوقتِ

لسلطاخطرلمندانهطعأللتحدسبهمعاكثرالدلسدةرعاءدىكحلقاليونان

أعطئهتمدكاتمواجهةفىطلاسلامىالعرسالعالمالههاطتلرالتىالعصرهن!ا

نوامغالىالماحةيمسفىالإسلامهةلالأمة...طوطةكعسالةلههوتفوههم

علىالفهر8نوىمن،المسلعهنا!نائهاخهرةمنهماكرة!شراءمتضصصهن

الثقالة.واسعىمحلصيندعل!الىحامتهامعدر،وايامةالد!ن

يودعافم-علههالكر3اللأرأنهـحضالههيلاسلام!دعوالذى-وللعلم

خطرالافساد،وعدمالنفع8،العلهدوترسهخالا!انىالاثراء4منهاكلهةأصول

وعدمالتواضع،لاسلامية!الشغصهةالتعهز،العلعهةالأمانة،الفهههةالأمورولوج

علىالانلتاح،والسلوكمالعملالعلما!تران،يلاستعراليةالمعارهـهككثرةالاغترار

نهذة!لىوفيما.وتعالىسممانهد!ةولأخلاص،والمعارهـالنافعةالعلومكافة

)1(.الدعائمهذهمندعامةكلعن8مختصر

العلمعةالآفاددار.لاءمعةحضارنامنعلمعةملامح:الهد(كارملممض!)ا!ليم!سد!انظر(1)
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العلمية8اممأمانة)؟،

تكاليدمن،عنهالافسانكسلىماكلكشعلعاممدهومللامانة

وقد.الكونطعمارلامرهاثةخلقهانسانهوحهثمنولمنوطةومسثولهات

وههدهملأماثاثهمهم)والهكن4نعالىثولهلى!هاالمنصفهنعلىاللأ6منى

علىالأمانات!مهعونلاالل!هنهؤلاءاناى.المؤمفون(أسور8لا!دن)8((

الأخرةالحياةدىالفردوسجناتلهمالدأعدقدالعهود!ن!ضونولاتنوعها،

منها:جوانبوللامانة

العلمكتلصدانعاعالما،كولدلافالانساناهلها،الىوالمعرفةالعلمنسهة(ا

)ناالا،اصحاكهالىورل!ماكنص!أكشاناعلهه،افىالمعار!وعلالع

العلملىوالغهانة.علههولاطةانعميوانعاماشضصهاارا!اوا!لاعاكان

كصسرلمراكاشضصعلىالمرءطسىكأن،لههالسرقةلتشعلتتسع

معينا.مذههاكنشرلوخاصاراكاكرححلكىماحقهقةصثموهأو،عنه

لاممهكانعلمكفعرفتِىَ)من4!الهععدمنمحعدالهرسولطول

فقدغير.لىالرشدانكعلم!أمرأخههعلىيشارومن!كتاهمنعلى

(.خانه

ان!جبالههؤخهسؤالعنكحيب!عاناكل!رىلاحهنعاطلانسان(ب

لا!ا!هر!ولاهيلأحاكةمهدهالاتهانعنعحز.ورصعلنصركحا!كون

تعداولا:القرأنفىالكر3!عولهنلكعلىنههأللأكهونلك،كعرف

كاناولئككلماللرادمالهصرالسععانهلمهمهلل!لهسما

الاسراء(.أسورةمسئولا)36(1هنه

هو)نعايهالهشرنفعوعنا!ناسعنكتعانهكه،!العلمالهخلعدم(!

منحرمانهمهوالمشرعنالعلماوالمعرنةوحجي،للامانةخهانة

)من:!اللةعمدفيمحمداللةرسولمال.أليهحاجةفىهمشىء

القهامة(.كومنارمنملجاماثةالجعهفكتعهعلمعنسثلَ
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؟-غهرموضعهفىفوضع-ااهلهلفهرالعلئمكمننلَاهنا!عنىهل(د

...للعلمايهخرخهانةهو!ذهلالألا،

الافمماهـ،فىصد!النف+(

ول،كشتكلالدىالعلمهنايملا!عناولاكالعلمالمشتفلكهحثاكضلا

هناكلوالمالاوالعهداوالوتداضاعةالعهثهههلمنهوامنافعهلماهو

الىمؤدغهروالناسداسعاد8المهااصلاحالىمؤدغيرومدهل!ن2ولاك

!و!داندعلهه،الأرضىكوكهناظهرعلىالهشر!ةالمعهشةجوانبتيسهن

أحد!ىكتصولوان،ولالاشتفالمواصلةاوكهالعملمهاشر8عنمهاشر8

...النافعةالعلوم

الوجهغعرلىالعلمواستعع!،شدكطن!عامذمومالعامكمعنا.و!لالساد

لىهوله!عهل!مناللأاس)!ن:الكر3القرأن!نصملدمومالسلهم

لالا-(()4الضصاممدوهوللههلىماهلىافىوكمهدالدثطالمط8

لاوا!لأدالنسلالحرثَ!ئهد!دههادفمسدالأرفىنىسعىتولى

لحسههم!لاثمالعز8اخدتهاثهاتقلهلهلمالا)502(اللسادمص!

الهفرةا.1)602(1المهاد!لهنسمهنم

)وهى!التكنولو!هاالعلمهـمطكحبهل4هوملحسؤ!الأ!ىونأتى

لاخهرةركطألضرورىمنوهلولستض!ماته(للعلمالعملىالتطههق

العلها8والمثللانسانهةكالأخلاههات

علمالسالكانى)اللهم:!اللةعهدكنممعداللةرسولدعاءفىالتلكران

العلمنفعضرورة!ؤكدكنفع(لاعلممنفينعودانا)اللهم:دعائهولى،نافعا(

السلسلةهن!عناصروجودمنولامد..رغهددحهاةفىأمالهوتحلهقللأنسان

العاموالاتجا.،التكنولوحميا(تحطق)1منهالافادةكجبفالعلم،متص!متضامنة

الشرعكهاجاءالتىوالمثل،الرلهعةالليمتحقعقهووالافادةالعلممنلكل

الهشر.حياةاضطرابالىمحالةلايؤدىالسلسلةهن!لىخللواى،الاسلامى

5,2:
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الغيب:هجالاتولوجخ!لر3()

كععنىاو،الملكوتوعالمالمثكعالم:عالميْنعامةكصفةوتعالىسبحانهلذَ

انالانسانكستطعماكلهويلاوللالعالم.مكنونوعالممشهودعالم:أخر

.الحواسلهدهمساعدةالواتمنكضترعهمامكللوالمعرلةمحواسهالههكحمل

هولهذا"الشهادةاعالم-أحهاناعنهور!عهرالممسوسيوالمشاهدالكونكلوهو

المنتشرةالخلقومعيزاتكائناتلسرارفىكممثينالإفساناللة!رالذىالعالم

منهاته.فى

ليه.الكلامولوجعنسهحانهاللةنهىللقد،الملكوتعالمهالأخرالعالماما

الانسانكستطهعلنهلأتلةالعرأنهةالاكةلىسوضوحنلحظهاغهههةاموروهناك

الأيةهىوهذهعنها،اللثام!كشدينحدكئة!مثهةوتقنهاتهلوممنوتىمهما

وماالأ!مام،ىفماهـسلمالمهثورطزلهالسامةهلمهعد.ا")ان

اللهانقعوت،!خىمأىثفسثدرى!افدا،ثكسميمالاثلستدرى

الفهب،املاتهح!سعىماممعتالأيةوهذهلقعان(5أسور8خههر)34((هلهم

الىنرجئهاينناالاطو!لةتعلهقاتتحتاجنيةالقرآالأكةهذهكانتدان.الخمسة

.اخرىلقاعات

هامسؤالعنالاعابةاكجازنود،الموضوعمنالعزئهةهذهنفادرأو!مل

عصدسة"ضرورة!النهبالا!انككونكيد،هو

اللة!عفلوقاتطلا!ان،نراهانلونوهعالاوصلاتذاتا!الثةالا!ان)ن

نرىانمنالسعالعططرسالاتكالكتبصلا!اننراها،اندون!لجنكالملائكة

والجزاءوالنشوروالهعثوالأخرةمالقهامةطلإ!انعهودها،نعاصراونزولها

التىايامورمنذلككل،عناالمفيهةالأمورمننلكوغيروالنار،والجنةوالعقاب

سوسة.ونفسهةراجحعقلذىلكلكهاالتصد!قمنلامد

عصرفىل!نه،الانساندالفطرةأصولمن!ملاكالنيبالا!مانكانلانا

فىالعلاجىلدور.وذلكخطرا،واعظمطلهااشدالمعاصرةوالمدنيةالعلمىالتقدم
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كوماتتولدلداءوصرعحنونمن!عتر!هامعاالنفوسوسلامةالهشرحهاة

فهو،الكونهةوالكشو!العلعهةاللتهحلتهصرهوعصرناكانل!ذا.كوم!عد

لالههةللعدر8التحدى!هنمضتسنهنههرألعلعاءلههتاهالدىالعصر

نفسهةينواعهاهككللأمراضمنكانمافكان،الهشرى!العقلصلاختهل

وصراعاتدالتصالهةاحتماعيةينواعها،!كلوالمشكلات،وعللهةوحسدكة

علعاءولععلم.)1(العالمنواحىكلكسودالدىللاضطرابوالقلق،سهاسهة

يوغورهاسهركستطهعوالنيعوراالعالملىأالعلومممالاتوكافةالكون

مانهلاعهالدأننالذىالغييضربىمنضربالعلمهةالنتاث!انالاكنهها،معرلة

ويستمرالاللهضرخدمةذلكتقتضىاللة!حكعة،الهاحثهنأكدىعلىلانهلج

.الإنسانلصالح

8والهعاوفالعلو!بكثرةالاغترلووعد!التواض!،()

الفناءالىوالتدنىالوهناولنلكهـسعتهر،العلمىالعروركمار*الأسلام

العلمفضزائن،القلهلمنكلاو!لهللهوهلممنالانسانأوتىلعهما،العلعى

أوتتمأوما:سهمانهال!ةلولدوماالعالمولهتذكركثهر6،ولسرار.عظهمة

!زيلالا14،ال!ةرسولوهوللاسراءا،أسور8!لهلا)85(1الاالعلممن

...!هلافقدهلمنهظنل!نا،العلمطيماعالماالمرء

الاستصولرية8)5(

الرسول!قولمنوعلمنا،قليلدهوعلممنلوتىمهعاالانسانقلنا)ن

الافساناناى،الجاهل!هوومعارفعلوممنككنههماعلمثدانهعالمظناناانه

والمعرفة،مالاطلاعوالمتاكعةالتعلعمكاستمرالهةمطالب-المسلموخاصة-

الىتهدفوعلوممعارفمنمتاحهوماكلفىوالتنعهبالهحثيدوامومطالب

هكناحياتهيقولبلمل!ذا،الحقيقىالمسلمهووهذا،الهشررسةونلعالأمةارتعاء

،اطيالفاهزالعلمةالآفاقهار.الحدثالعصرتومننصالملصةالخصها:العهد(كارملم"ئمضم(1)

2 Iv

http://kotob.has.it



!أ!ن!اللةلرسوللالهىالأمرولعل.حعهص!عسلمولهسلعىل!نه

انكنالحلهقأ6أسور8هلعا)114((ؤله!عىررأوروالعلممازدهاددهاؤه

لؤوكاسعهاطلطفىفسعىواناللمد،الىالمهدمنللعلمطلهنا!كونصان،نتهعه

العثراتكلاثىالشامةرحلتهفىالمسلمكانولوحتى..المععور8لرحاءلى

المسلمصمتقهانميبالهىامرهلال!ن،والوتصالمالالصمةمنوالهنلوالجهد

كلوغلى!هداطونلاكانواالأماحدهاسلافناهكناكانوقد..!سعاتههـضمعق

لهموهامت،راكتهموارتذمتمدنهموازسر!ذلك،العلوموتمصهلالمعار!

واىقدوةلاماعدهؤلاءفىلناولعل،الحضاراتمعاكيسككلعظعىحضار8

ارضالىالمضار6استعاتدترةونقصئرعناالتغلدغهارنندضحتىهدو80

.الاسلام

سصميه،3ابلضمخصيهمقميؤ)6(

دفجرهـاو،عنهغررسهةأخرىشضصهةفىط!و-لأالمسلمالعالمعلىكدب

استفراقكعوقلا!الطهعوهذ!،العلموراءمنالأسلسىللهدفمناوئةتهاراتلى

الاطلاعأو،العالمعلعاءمن!فهرهماتصالاتهميوعلرمهملىالمسلمهنالعلماء

أمانصماملد!همككونالا!دولكن،الههتوصلوا!!دلاخذالأخررمنعلومعلى

الدينحوهرعلىوالمفاظالشر!عةكروحلالتزاموهىصضطونهاخطو8كلفى

الإسلامى.

النافعة،والصعاوفالعلو!كافهصلىنض!ء31)7(

تقدمفىهـمسهمجدكد،كلكلاحقمتطور،آناحىالاسلاملىالعلم

كها،ومتأثراليهامؤثرا،والمكانالزمانمشكلاتعن!نفصللا،الإنسانيةالحياة

الموروثعلىكنفلقولا،مستقهلاولوالارققاءتجو!دهالىوشمعىالواقعكعيش

للكلمة.الكاملكالمعنىقلنا-كما-متطورهودانما،التراثحدودعنديقدولا
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منغهر.لدىماعلىمنلتح،العالمعةالثعالاتعلىمنفتحعالمالمسلموالعالم

هـسناقش،هـعلالعهـسقراورى،مناهههموتضاهـمتعقاندهماختلفتمهعاالعلعاء

هـممعىطلههماكللىوهو،الاسلامهةالععلهةموتقةلىولاكهلاكلهـسصهر

كمرونتهيلأسلامىالدسلههكعثها!مصانةمتصصناصكونعلههللصحمول

الروحكصهفةمصهوغةمعار!الدؤلمول!المتلتحالعالمهذاكنتحثم...العظهعة

عسلاتفرز.لكنهايازهار،شتىمنالرحهقتعتصنصلةوكلنه،الاسلامهة

الشلاء.وسائلمنلكثهرحاو!اللعذاءصالحا

مل،الدمنوهلومالدثهاهلوم!نالكد3اللرأنطهـقولم

مهالأخذوحعلعليهاوحثهواحدةأ!ةلىالكونعلوملمعع!عهعا،مهايوصى

منأثزلأثهأثرألم)سهحانهاللأل!اللمعرلتههوطررعلالضشهتهسههلا

حددالعهالومن!وانهامضثللاثعراتوللأخرملاماءَالسعاء

صالدمام!اللاسومن)27(سودوفرا!هيالوانهامضتلد!صر!هض

اثه)نالعلعاءههاد.منا"مضطمىاثعاكدل!الواثهمضتلدواياثعام

منأنظأثهاثرألم4نعالىاللةفولففىألاطرا.YA()4غلهـرهرسز

سهمانهااللةمولوفىدلارصاد،الللكعلومالىامشار8ماءاالسعاء

وغرائههالنهاتعلمالىاشار8لوانها(مضتلفاثعراتول)لأخينا

!هضمد+العهال)ومن4سهحانهاللةهولوفىوكهعهانهنه،وععائي

وطيفاتالعيولومهاعلم!ىامثمارةسياوهرامميالوانهامضتلد!حعر

!لدوام!الناسأومناسهمانهاللأتولوفىواطوارها،والوارهاا!ارض

...انواعها،مكلالهيولوح!اعدومالىاشارة!مدلك(الوانهمضتلدصالأنعام

الدينمنكعلمماأنهعلىعين،"لرضكسمىمانلهمان!عكنلاإذن

تستلزمتقنيناوعلماوامركلهوانعانظرنالىالعهنفرضدانمااالضرورة

منمها!قعماواستحقتالأمةأثمتذلككلكتحققلمداذاوجود.،الأمةحياة

..إ!وتدنِتخلد
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المهادىلممناحتوىف!نه،وهداكةنوركتال!المماساالقرآنكانلاثا

وتهلغوتتزكىولوتتطهرالهشرر!ةالنلسلأتصحماالعلهاوالمثلالسامهة

لهم!صلغماالكلهةالأصولمناحتوىكنلكلانه،الروصالسعولىالععة

ويوجههانافيكههماالكونيةالأكاتمنفاحتوى،مكانكلوفىزمانكللى

واستكشاهـاسرارالأشهاءحعائقواستكناهوالتنقهيالهمثالىالنظر

اللةأودعهاوماالأرضثرواتواستفلال،الناسكفعفهماوتطههعهاالكهـن

الكتام!لىلرطنا)ما4علالهعلالصقلهقولكونهه،وقوىكنوزمن

العلومانواعكلكشعلالقرأنفىاننافالعلم(الأنعام1همىه)38((من

لالمعارهـ.

(A)8والصلوثبطلعصالعلماحمرلن

الشريد:حدلثهدىفكرأ)طريق(لدظ!الرسول!علدىالعلعاءيدول

ومن،المنةالىطررسدالهاللةسهلالاهلمالهههطتمسطرضاسلكرثلمن)ما

جميعوضمعلكعمالذىالأمرهىلهالنكر8،حسهه(سه!سرعلمععلهولاكطأ

!طلبالاسلاملىلالعلم،مالأضد!ةاللنهد!ةالعلوملهشعلطرطانئرامداد،

...متلازمانوالسلوكفهوالنلسلىثر.هـسظهرالععلهول

علمتمل!نا)تعلعوا4سننهلىالالارمىرواهلفعا،الرسولهـعلول

ولاولوانتلعواالعلم)قعلعوا:أخماالطارمىرواهفهماأكضاو!عول،فاعملوا(

متعةاوعقلعاترفاككونلاأنكجيالاسلاملىفالعلم.كه(لتتجملواتتعلموه

طهقهأنعلههوثبشهئاالانسانعلمل!نا،والتطههقللععلوسهلةسلذهنهة

أ!هاأما:سهحانهفقال،والعملالقولكينالتفو!قمناذحنروقدععلها،

نلأولوااناثههندملنا)2("مهرثلعلونلاهاثعولونهلمأمنواالد!ن

.الصفاأ(3(تلعلوريمالا
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8!انولو.الايم!نتدسمحيه،

اثهصضعمى))ثعا4الكر3القرأنأ!اتاحدى!ىسهمانهاللأطولحون

كلهمهناالمقصولونالعلماهف!نلاطر(أ)28(1..العلعاءههادهمن

الطبوعلماءوالطههعةالكون!كلوموالدكنوالملأمررسةالنعهعلماءالعلماء.

"العلعاء،الأ!ةهل!هتضصصولم،عالملهوعلمافعهمنوكلو!ههولوحها،

كانللماثا.النافعةالعلومكافةليثمملالمصطلحلطلعتلانمامصلد،!تضصص

الستد!هورحدهأفىأمعلومهمتوصلوالأنهم؟المشهة!لهمالعلماء

،امرهومدمرالكونخالقالحكهمالقالرالواحدالالهلأنهللضلموعدلالمانللعهالة

مضلوهاته،لىلا!داههوصنعهخلعهلىاللأحكمةمنطرفاعرلوااللهنهم

الرر!تعتلعهاضعهفةمنهثضحونونمالثمههوالعاهلوناللس!،الكونونواميس

سهلعاهلاالانسانكانل!ثاكثهر8،الضالةالمناهبهـساح،هوتهلهلتمهما

وهلاه!لمونلاوالنهنكعلعونالنهنكستوىلااذ.الرياحهلهطحدىاقتلاعه

مصتهىهلأ!لاسهمانهاثةقولفىيهضاالعرأنهةلأكاتاصدىقررتهما

أالزمرا.!لعون)9(1والهسن!علعونالدكن

الا!انترس!هىالنافعالعلممنفالفا!ةلضيس!ناحهةومنهناحهةمنهنا

علىحعةمالملصهنالكافرمنمنعلماءطهوروليمى،طفهوتقو!ةالمرءلدى

ولم!عحلوا،ضلوانلكلرغمعلموالأنهملنفسهمعلىحعةهوسلهالعلم

نععةلاونععة!ضسرانا،*ءَعلعهمفأصهحهعلومهممنالسامهةالفاكةمملنوا

معرلةالىموصئلككونانلالدالحعهصالنافعالعلملأ-!لناكما-ونلك...

العلميوتواالدمنالعدى)سهحانهالئةطولوهظمته،وحكعتهو!درتهاللة

الصهدالعز!زصواطالىورسدىالح!هوهـ4منالط!أنزلالد!

اللةقيومعةمنالتثدالىعلعهكوصلهالذ!هوالحلهصفالعالم.أسهم)6(1

هعلا.ضركهلمانهكعاعمثا،كضلقهلموانه،الكونعلى
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!تالى8سبحانهلنهضسصى31؟()

!موهرالعهادةمخهومدع!اكأتىماكللىدلأالعهداخلاص

العهالةدإئر8منخارعاا!،اثةلفهر!كانالاخلاصمنخلاعملوكل،لاسلام

)56((لهعهدلن*طلاثسألينخللتأوماااللأخلقنالصلهامنالنى

.أالثاهـساتأ

والعالم-عامةالمسلمعلىكييالتىالضطير8لأمراضمنفهوالر!اه!ا

الئةرسولفهنا.منهلهبراكتعلأولاومنهنلسهلهصعنهطتشلن-خاصةالمسلم

.....نوىمااص!لكللانعا،مالنهاتالأعمال)انعا4طول4اثهههدمنمممد

للهتموا-اثةغهرولأرادانالى-اللةلفهرعلعاتعلم)من:يماهـطول،المدث(

ألاخلاصيا،اللصللهذاخاتعةالدعامةهدهحعلناوثد...هنار(منمقعده

دثةخالصةاععالناكلتكونااللةندعو...عهث*)خلاصوعمل،العلمعصس

...الههنسعىمامناكتدهلولن،سهمانه

""*
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الطبمعة9الكونأفاق
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العرأنكأساسهها-الاسلامهةالرسالةينمنصدكللدىالمعلوممن

ثمومن،الإ!انصرحكهااللةلتمالتىالضاتمةالسمام!ةالرسالةهى-والسنة

الهشر!ة!لفتأن!عدأتتفهاللك،ناضيةشاملة،منعوصةغهركاملةفهى

لهونعدالاالمياةثواهن!منمانيمنوماالتعههر-صحر!كملما-)نيونضصها

والتتهع!الاستعراءتنتظمميدمالههالالناظرهالعالمهةالرسالةهن!لىاصلا

والشعهة،المعاملاتوشعهة،لأخلاقوشمعهةالعقائد،!لمعهة4!ثمعب)1(اهـمعالدعهق

الافسان.!امالكونشعهةأخر!ععمنىلوالكونلىالافسانشعهةهىالراكعة

الظلةلمهمةالملائكةعلىالانسانأثرمدسهصانهاثةان)نقولالشعهةهذهوهن

اشعر.ثميأسرارها،طلانتفاعععارتها،لىهنهملهوتهواظهر،لأرصلى

الا!أهوهـسكافحلههلهكدلهوسضر.الكهـنامامه!سطكأنهالملهة!العهار8

والععر،الشعسلهسضرالهلر8(،أ1)9(معهعاالأرفىلىمالكمخلع

والبهال،الأرضلهوسضرللانهلرهالهحارلهصمضروالنهار،اللهللهوسضر

لهه،والنظرمهمثهويعر.،الكونلىماكللهوسضر،والح!انالأنعاملهوسضر

فهماالانسانطعهانمنحذثم،ونفائسه!لعضائرهدلانتلاعلسرارهواستضراح

الطرطلم!،والتضر!بالتطعهرلىالشضامها!صدر.لأس!ر،تلكمنألههكصل

ورحعتهاللألوجودمَظهراْالعلأَممكونحتىوالتععهرالانطماءلى!هاكستعهنان

!عهاده.

دكنفهالاسلامكعلنالقرآنلى%كاتهاكثروقد-وكهذ.الشعهة

6هرضممالاناالجهار6.لاالرحهعة،الظالمةلاالعاللةهالممرسةلاالمععرةالحضارة

تحلىوالمعاملاتواياخلاقالعقاثد-الأولىالثلا:الشعبثارآالىالشعهةهذ.

هودانما،فحسبالحدكثةالنهضاتكساكرد!الهسالاسلامانشكغهرمن

.ام819كمصر،الهلالطرطاكنى.ناءفىالقرأنمنهج:محمود()الئهخضنوت)1(
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الانسانيةورسدلعوالتههـر،الطفيانمنالمدكئةالحضارات!ص،الهىظامود!ن

علىوالقضاءلالتعمهرالفضيلةطر!قلىالسهرالىوضمهرهاا!انهامنكروح

والمئاسد.الشرل!

المسلعينمننفراشاعهاالتىالهطالةل!حعلىثملتوت)1(الش!كنعىثم

علىالعصوركعضفىيملماتحرنعم4لهقولالاسلاملهناء!نوغهرهم

العاقلالعمهورفىأثارهامنكانمأعور6،ولضرى،هرعلة!سنلأ،معض

وقدهوالمحهولالفهبلحضانفى!النفسولالعاءوالتول!الهطالةروحتفشى

على)التوكلوكاسمالا!ان()كمالماسمالنفوسلىععلهاالكلعاتهذهععلت

التفكهرعنالمسلعينصر!معاثلكالىوماللعضاه(التسلهم)مركةهـملسماثة(

نلكنتاجمنبكانالمذكورةالشعيمهدهلاسلاموضمهاالتىالمهاةسننفى

هؤلاءفأساء،دلاكتشا!لاختراعروحوموتالهحثىولانصلرالعلعىالضعد

لنفسهم.الىمواWا!علممسهنهىال

الرامعةالشعهةاهمهةألىمنهاالواجوتنههتلأمةمننفريتحهوقداما

وهذا،ومعطهاتهمطاقاتهمهدرعلىلأدائهاالهممكيفعدلكرناها،التى

منالمعالهنافىjطاومهوألاقالكونمعنىلىالعولتوض!الىصعرنا

ثضاكا.

ال!وثية)3(والآلا،ادكوةمعهى

!خيلهكذااو-وجامدحىمنالدنهاالحياةلىكاثنهوماكلهوالكون

كلاذ،الجامدثساماوالحىثسامألىنسهتهعنالإنسانعجزوماالهنا-

أوالأرضولىالماءولىالهواءلىومخلوقاتمو!جوداتمنالمرءكخلد!دورما

المناظير،واعقدالمجاهرادقرؤ!تهلىاستغدموماالنظر!عجردرؤىوما،التركة

.المرعنفى)محمود()الهخضيوت)1،

دار.الاصلام(فىللفردالعقلىالتكون)أماديهالنامنمقتهىالموفر3هلاجز!اتمن!لكثعر)2(

.آ91هه،اط،يالتاهزالمض
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!توصللموماالانسانالههوصلما،تحدكدهلىفكرهحاروماالانسانحددهما

وحثالقرأنعنهتكلمالدىالكونكشعلههناكل..الأنحتىهلههالتعر!الى

التىالفطر80ثوانيناكلأالطههعهةهوانهنههوالكونولسمتورهفههالتلكهرعلى

سعىولقد،طاثةأومالةمنالكونمظاهركللىtللاكداألنظامعنتعهر

لوأثل)تعالىاللأفقالاللة،"كلماتالخلقلسرارو!حعائقالكوندستورالقرأن

رسكلعات!لددأهعلالممرللددهـمىلكلعاتمداداالهحركان

منالأرشلىمعاا)للىالكهفا،أ)901((مدد!!عثلهمئلأاولو

كلماتنلدتماا!رصهعةمعد،من!ده!لهصرورم!ممر8

تكونانكعكنلاالأكتهنهاتهنفىاللةوكلمات،لقعان(أسورة1اللأ)27(

المشاركلعاتهأنحينفى،ميهنة6مصئدكلعاتلأفهارسلهعلىالمنزلةكلماته

كلعاتههىتكونانفلامدثمومن،نها!ةولالهاحصرلاالأكتينهاتهنلىاليها

مظاهرمننشاهدهماكلفىمتجسعا6لرهاكهدووالتى،خلعهلىالنافذة

...وقوانينوحوالث

هوأخرهـصطلحاالكونعلىظلقونا!هالكونهاتعلعاءكانالان

نسعىأننستط!ولكننا،الكونفىماكلولكقصدللظل!نهN(8)5كدلاالطههعة

عالم4نوعانألعوالملأل!لك8،الطمهاد"هالمالطههعةاو!الكهـنكقصدما

هوالشهالةعالماوالمشهودفالعالموألاتنا،حواسناعنمفبوعالممشهود،

مأحدثنلكلىمستعهناحواسهمنحاسة!أكة!ثمهمهانللأنسان!عكنماكل

هوالمعنىمهنماالكون)ننقولاولنا،والكشفهةالمحثهةمضترعاتهواضضمسهله

الأكةلىالواردالالهىالأمررهنسهخلقيو!خلقلملوخئق،اللةعلملىكائنكل

ههكون)04(كنلهنلولأاردثا.الاءلعمىمولثاأ)ثعا)الكر!عة

.االنحلأ
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ل!وةألالرأنىالعرفىخصاثص

يتعيزعرضهف!ن،ونوامهسهالكونلضاكاالقرأنصناولحهنعا

منهاأ!ضصائص

8الكوننحولقظت31الىiالدعو)1(

سا!قة.صلماتفىفصلناهاالخاصهةوهذه

والإحاطة8الضممود+(

!وانواعكلهاالنهاتاتأنواعمضمف!نهالكونعنكلاماالقرأنضناولصهنعا

الجيولوجيةالأشكالوأنواع،كلهاالفلكهةالظواهروانواعهكلهاالحيوانات

حتىعلههالتعرفالىنصللموماالههوصلناماذلكلىجعهعها،طلأرضهة

منانزلالدىأوهو:تعالىاللة!قولوالمزروعاتالنهاتعالمفلىهنا.كومنا

وللكمصهتتسهعونلهه!ميرومنه!مواملامدهلكمماءَالسعاء

فىلكلىاناللمراتكلومقمالأهنام!مالنضهلمالزسثونالزهـم

خلقهماكلتشعلالثعراتكلفعن(،النحلأ4لأ.(N)صلكرينللوملأ!ة

ألالضهل:تعالىاللةقولنرىالحهوانعالموفىجعهعا.ارضهارجاءلىاطة

النحلا،اثعلعون)8((لاماهـسضلق!شةلثركهوهامالصهروالهفال

حتىكاطنهاوفىالأرضظهرعلىمضلوقاتمناكتشافه!مدماكلكشملونلك

ذلك،اخرىووساثلوطائراتسمياراتمنكهدكهلأنسانكصطنعهمااليهالنضم

وجل.عزاللَةهوالاختراعوملكةالتفكيرألةووهههالانسانهنماخلقالذىلأن

الدائبة8الديناميكيه)3(

متواصلالحركةدائبالفسيحالكونهذافىشىءكلأنالكريمالقرآنيقرر

4((0مسهمون)للكلىأوكلولمحركلدورفايافلاك،(الدينامية)اىالديناميكية

ونلعح،واضطرابواهتزازحركةفىايضاهىالأرضاووالتر!ة،يسااسورة

اهتزتالماءهلههاأنزلنال!فىا8هامدالأرفىأوترىالنصوصفىذلك
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أطرالهاامنثنلصهاالأرفىثأتىينامدا)اولمأالحع(،(ورت)5(

،اللاهـماتاأ1(4)7لموسعونداثامأمدمعطاهاأدالعساء،الرهداأ1(14)

الدىاثهصنعالسام!،مرتعرسمامدةتصسههااليهلاأطرى

أالنعلا.(1!مىء)ولكلاتلن

حتىالكون!ىشىءكلالىامتدتالدكنامهكهةاوالدصامهةالىوالاشار8

وتنفىحدضاكتشفتالتىالوحداتالقلىالموجوداتحتىلواللر8لىالكهارب

الهنائهة.الو!ود!دإتأصفرهىالدر8تكونان

ذوالكوكبلهل!ا،ككلالأرضىالكوكيالىالوحداتلالدثائقهدهوهن

لىلكنه،ساكنمستقرثاكتوكأنهنراه،ذلولدإ!ةكانلوكعادائهةحركة

الكوكبانالمد!ثالعلمثممتللقد،الدكنامهكهةسمتعرالمركةداشلاالحعيلة

مهل/4401الىتصل!سرعةساعة24كلمرةنفسهحول!دورالأرضى

كلمرةالشعسحولتدورالأرضانكعا5-الاستواءخطعندكنااذ!-ساعة

فيهاالتىمجرتناان!الذكرالجطهرومن؟ساعة/ميل0067تصل!سرعةعام

الكونىالفضاءلىتجرى،الأرضىكوكعناالأخهر6ومنالشمسطالمجعوعة

ساعة./مهل0034!درها!سرعة

الكونيه8اللهسننمنالصواف)ء،

منل!نه،للكونالدكناميكعةمظاهرمنمظهرا(الدورانوi)الطوا!كانانا

الكونفىشىءكللىموجودلالطوا!،!ذاته!ندالهنفردحتى!عكانالأهعية

رمزوهىالدجفىمطافاللناساللَةحعلهاالكعهةل!ن.التعمدكةالأمورحتى

ادراكعنامهامعجزتأمرالكعهةحوالوالطواف،المؤمنهنثهلةووحدةالتوحهد

والتىالكونلىالطوا!ظاهرةهوعظيملسرعظيمرمزانهالا،وحكمتهسر.

كدأنامابخ!ذاالمجرةوفىالذرةفىنراهاواضخمها،الأشهاءأدقفىمحعقةنراها

كينيكهـنانافةوقضىهسالهةدالكتروناتصىجهةنواةمنتتكوننجدهاكالذرة

كانولما،النواةوكينالالكتروناتكينالكهريىالجن!بلكان،تجانبدائماالضدين
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الأمرف!نأطرها،منتنرلاسهمانهالضالقلهاحددهامسالاتنروناتالإل!لهذه

كللىالعناصرلراتكلوهكلا،الدانمالطوالىاوالمستعرالدورانالىدعاها

والرمالكالدمالحامدةيو،والنهاتوالحيوانكالانسانحهةهالمغلوهاتمكونات

شاسا.وما

مجموعةوجدناالكهير،اوركعالمالىالصفهرالذرةعالممنانتقلنالانا

،عامكلمرةالشعسحولالأرضتطوف،الأرضىكوكهناالههاكنتسبشعسهة

!عععوعتهاوالشعس،عرسمثمهركلمر8القمرطوفالأرضوحول

مركزحولالأخرىهىتطولىومذنهاتوكماروكو!كهاتكواكبمنالشمسية

فىانالحدثالعلمأثهتولقدشعس(.)ائنيم!ليون03Nتمتوىممر6

Blackاسودئقبممرتنامركز Holeالنجومكلجعلمعاالعاذ!هةشدكد

الأسودالمجرحولا!مشرألافكطوفوتطوهـكعاحولهتدورالرسةكأعدإدها

.الأرضومركزالقرىامالمكرمة!عكةالكعهةفى

!طوهـكلازواجالمضلوماتمنانحتىالكونلىالطوا!مظهراتسعولقد

والنجمطوهـحولها،الدىلرليعهاالهمانهةالشعرىلنجمالأخر،حولمنهعا

ويدورانالأخرحولمنهعاكلطورزوجلههانحومثلائةالصقيقةفىهواقطى1

المطوهـكه،هـضوحدالأحوالاغلبلىيلطاثفونضعددوهكذ!..الثالثحولمعا

إلىكأذهانناكؤدىومعا،الكونفىالطوا!لسنةالعامالمظهرلناكوضحمعا

الأسود.المجرحولالطوافسرلهممنالاقتراب

السببية8فضا!ا)5(

لنواميستهعادقيق!انتظامالكونحوادثتوالىالىالنظرالقرآن!لفت

)والم!ممس:الدنياواغيارالوجودظواهرعليهالتسمرسهحانهالخالقوضعها

لدرنا.والععر)38(العلهمالعز!زتعدكرفىلبهلهالمسنعرنيرى

ثدركأنلهاكنسالعلأمعسلا)93(اللدكمكالعرمونهادحصمنانل

ابسا،كسهمون)04(1للكلىوكلالنهارساررالليلولاالعمر
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الحدوثلىلهساسقشىءعلىصرش!ثمىءفكل،الترتهبنظامالقرأنواوضح

لتثهرالررساحمرصلاللأىااثهتعالىاثةطوللحينعا،ظهورهفىومؤثر

الودقلترىكصداهـسيعلهحماهكهدالسمماهدىلهممسطهصصاما

ولدأثهعلاماءَالسملأاءمنلكمألاثزلالرومإ،أ1)48(خلالهمنمضرح

كلهفالكونوهكنا،،اخرىتتلوهاحالئ!كل،لمالنعلأ06(()مهعةلاتحدائ!

التىفالنظرةثمومنهمىء،،كلاثعنالدىا*"صثعمتراكطةاثزاء

لحوالثسطحهةنظرةولهستملككةغهرشموليةنظرةالههاالقرآندعانا

امضلوهنا،الكونهة،اللةسنن5الاهىماالطهيعة،واقوانين،ونوامهسهالكون

لهاولهقاتسهرانالكهـنلحوادثاللةقدرالتىالنوامهستلكوهىتسعهتها،فى

منللأنسانهة)!اظاالنوامهسهنهصخرقاحهاناتعالىاذانالالنظامها،وتهعا

الو!وع،دائعةالحوالقوهذه،فههتعثلهومنللهشدسةتنهههاودههاتفطغفلة

كرمداخلسواءالديو!أالنظمادقفىحتىتظهروقد،الأفلاكفىتظهر

كالمهكروكات.الكائناتاشىلىاوالانسانوهوالمخلوقات

8بلكوننممان31ع!!وترشيدطمبص)1(

لظواهرالمسلمالانساننظرةعنوالمزعهلاتالضرفات!قصاءذلكمم

منضرماوعدهاوالعرالةوالكهقةالتعائمالاسلامفحابى،وحواشهالكون

صلاةلهتقهللمفصد!هعرافاأقى)من:!اللةرسوللهلول،الشركضروب

اللةينقى.!وحتىوهكنا،شرك(والتولةوالتمائم)الركل:وث!،يوما(ار!عهن

الفاهمتعاملمعهاالتعاملألىسهحانهارشدناوظواهر.الكوناحدإثعنفكرتنا

.والضلالوالجهلالاعتهاطعنكعطاونوامهسهالنظامهاالواعى

عالمهوواحدعالمفىوالهحثوالسعىالعملالىدعاناقدالاسلامأنكما

ليسامور.لأنذلك،الغهبعالموهوالثانىالعالمفىالخوضواجتنابالشهادة

والتنذكرللتهشيرفهوأمدرمنعنهكصحمادانديها،الخوضالانسانشأنمن

عنالانساناعجازاخرىناحيةومن،ناحعةمنهذا،والتره!بللترغيباى
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التعاملكعكنهلاالحنعالمأوالملانكةكعالمفعالم،فقطعالمهمن!ثثر)حاطته

أولثك،عهادهخهرةمنلأصلهاثهالهلرادهماالااللهم،مسائلهفىالفوضومعه

قصةفىمعلومهوكعاهـسكلمونهمالحنمضدمهماوالملاثكةعلههمتتنزلالنهن

سلهعان.س!نا

8()9الكوتثبتصضفىالقرثنمف!

الجانبكجعللاالكونلىالهلأكات!عرضحهنالكر3،القرآن)ن-1

الهد!هووثوان!نهاسننهاكشفاولهها،-الاصطلاحىكاسوم-العلعى

كدلهولانما.حهلةكتابوهو!لأصء،كلثهلهدا!ةكتابفهنلك؟الأساسى

سالقدر،وموانهنوسننعلوممنالكونفىماالىتلعهحا،أوتصرسحاوسشهر

العالمين،ربمعرفةألىويهدكهالحهاةلىرسالتهاداءعلىالإنسانكعينالذى

!قهن.عنمهويلأ!ان

والهعهدةالقرسةدلالتهاوسهانالأكاتهنههرضفىالقرآننهحوقد-2

الأمهالمعمتواممكأسلد*هصاغها.للح!ومعتضهامعيزاكلاغهامنهعا

قرناعسمرخعسةمنالأمى!لهعهالذىمالقدرهوالثقافاتوالههئلتوالأزمان

هـسمدهـسهدكهفطلهكعدهوماالعشرر!نالقونانسانطرو.كنلك.هـسهدولفهكلهه

آناالعلمطهنهاتهنهاتنكشدالتىوالاعحازالضلقيأ!اتووبلانهعقلهقناهةلهه

ومعجز.حدمدكلفههلترى!عد،منالأحهلوستقرو.ةآ!عد

وقدرتهسهحانهالخالقعلىدلالاتمنفيهاماالىالأنظار!لفتوهو-3

.الكمرىوالغاكةالأساسىالهد!هووهن!ا،وحكمتهوعلعه

سخر.وما،نعممنالكونفىال!ةاودعماالىكذلكالأنظار!لفتوهو-4

لهه.لهم

)933!،كالكىالاسلامىالوعىمبلة.الكركمالقرآنفىوالكونالانان!محمد()راكيالحد(1)

rMl / &- Itll.
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صدقعلىUViAjالعز!زالكتابهنااعيازالىالىالأنظارطلتكما-5

مهلفه!.

فىحاءمامعتتصادمواحدةكونهةحقهقةتوحدلاانه،القولناللةومن

امرمن:احدالىهـسب*رابمل!نهالتصادمهنامثلوحد)ناولكن،الكررسمالقرآن

الملهص،معناهاغهرلىتهدوكحعلها!رأنهةلحقهقةوخاططسىءتفسهرالىاما

ا!تفاءدانما!شىء،مثهاهىوما،حعهقةانهاكزعمعلمهةمسالةادعاءالىلاما

فاسد.تأويلأوللتنة

***
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الإسملأميةالدعو!سنبُلى

الحديثالعصرفى

النهحلى/

الفالث

-!
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وا!مالمبطواهممتطه!مط:ملاممة41ةموأد

الإسلامية،الدعوةحكم

منولنهاوجذ،عزاثةالىالدعوةوجوبعلىوالسئةالكتال!مناياللةللت

امةملكمأولتكن:سهحانهاللةكولمنها،كثهرةللكعلىدلاللة،اللرائض

همماولنلهالمنكر،هنهـعلهونمالمعرو!دعمامردنالضهرالى!دهون

هـه!سههلالى)ادع4وعلاحلثوله.ومنهاعمراناآلاالمللمون)34((

النملا.ا0Y((1)امسنهى!التى!عادلهمألمس!لالموهطةمالمكمة

Iفا!صهر8علىاثهالىادعوسههلىهذ.أكل:وجلعزثولهومنها

...!وسداأسورة)801((انهعصومن

)قلعموكل،)؟(كفايةفرضوجلعزاللَةالىالدعوةانالعلعاءوصرح

!كفىمن!هاقاماناكفاكةفرضفههفالدعوةفههاالنشاط!الىالدعو6الىكحتاج

وعملامؤكدةسنةالهاقينحقلىالدعوةوصارت،الواحبنلكالهاقهنعنسقط

هوكعا-الجهلغلهةوعندالمنكراتكثر6وعندالدعلاثلةوعندجلهلا.صالما

لاسلامهةالدعوةتكون-الاسلامهةوغهرالإسلامهةالهلادمنكثهرلىالحال

....طاقتهكمسبواحدكلعلىعهنلرض

الاسرمية8الدعوةأههية

فحسب،ولفةوتشريعاعقيدةللإسلامخدمةتهقلمالإسلاميةالدعوةان

لأعدائهمومصاولة،والمسلمينالعربعندفاعاسياسيةضرورةأصهحتيل

المنهل-مبلةما،الفاثم!نوأخلاقوحكمهااللأالىالدعوفضل:اثه(ع!دلنالعور)عدلازاكن(1)

.م8691هـ/7014،(!ا)9جدة
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اجتعاععةضرورةاصهمتأنهاكما.الكر3نالقرآللغةونشر،الكثهر!ن

!حاربلمان!عاماعشررهن!عدالر!قهالىاسلاملاانه000)1(ثقافيةوضرورة

فطهزللا!داللأسلامIJL.&.q_Sوتكون!أسالهمهمالمنصثرون()يعنىالمهشرون

عنها،و!دالهعونكهاكؤمنون)!ضية(لهم،المسئولهةمستوىفىالدعاةويكون

)3(.وارتزاق)دعاكة(عناصرلا()دعوةعناصرفهم

جهدوالتنفيذ(الفهممستوى)اعنىالوحىمستوىالىاولاالناسرفعان

المادكةالمسلعينهدراتلأنممزوناواحدنى.!لونالاعليه!عدرلاهائل

الحملهذ.انكلاهـسدما!تضح..مولكى!راحلكتا!هممستوىدونوالأدمية

الا!تهينلامالشرعه!الشرعالا!هتدىلاالعقلان:كقول،الفزالىحامدلأس

كناءمكنلمماالساسكفنىولنكالهلأاه،مالعمرعكالأساسلالعكل!العقل،

كنقلصح!هتليصطدمأكستحهل...)ئا(لساس!كنلمما!ناءصمتولن

الصحوةرققتهندمايالانكساروالهرسةشعر!نلكاجلهنصم!إ3(

الد!نلةوايانشطةالنكهةالعلعهةالقدراتمهنينفصالاورايتالمعاصرةالإسلامهة

مهما،والغلافاتالمتماوثضالجزئهات!وهعةلىالاحتهاسلهسالدكن)ن...الدعوب

كفطاءاهتعمنا)ناملةكلاتهاعكغلهناأوأخشى،ؤتشنمحماسمننلكصاحب

...الرالس)4(داخلسانهتمولمالرلس

سيل!ي4!لد:لاتهاعهرسولهأمرافههاللةطولالدىاللرآنىالنص)ن

اعلمهوهـههانلعممن،هى!الثىسلللهمالصص!،لالموهلة!المكعةهـهه

وسائلليوضحالنحل(،أ1)125(!المهثدشلمل!طوصهالههنفمل!ن

هىمالتىالمجادلة)3(.المسنةالموعظة)2(.الحكعة(1):وهىاللَةالىالدعوأ

4معابمأر!عةالحكعةكوضحالكههرتفسهرهلىوالرازى.احسن

.ام869هـلم7014)944(عدة-المنهلمحلة.الدعرأهث:ضت(مصودركنالراه!ط-)1(

(T)-المرحع.نفى:ثت(محمو،ركنالواءظا

(4)67.11جد-الجهلمبلة.دكهممتوىالىالمعلعرن!دفعهل:)محمد،النزلى)3( ، sهـلم

المرجع.ننى:ممحعد(الزلى(4)
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اثهثععة"لال!كرواسهمانهاثةكقول8العرأنمواهطس(1)

مه!طكموالمكعةالكعاملأمقملهكميلازلوماهلهكم

(E(rrs6لم.أالهعر

لععانثانااولعد:سمحانهاللةكقول6والعلمالمهموهى)ملا(

ا.لقمانأسورة()12(الصكعة

الكتاملااماههمألأتهعاألعد4اثةكقول6اللأموةسا-(

النساء(.)54(11!لمكعة

أيدع(الهكفول6الأسرارهياثيمنلهه!انْالعر2وهى(د)

أالنط(.()125(مالصكمةر4سههلالي

مراشاثهفيعل،!ناس!اختلافالدعوةوساثلاختللتوهد

الألكهاءأنالنزالىحامدأصيلأمامفهرى،الضلقمراتبكحسبالدعو6

الهرهانهطقهونلالأنهم،مالضطاكةكخاطهونمالعوام،!المرهانكفاطهون

الموعظةلأن!الجدلفهخاطهون8(الععهد)يىالاهتعادفىالمعانددناما

ينكرىانههنا،غهركرىالعهمامنيلأمامولكنمعهم)؟(.تنفعلا

!طر!قصدنصَكأناولا،الحقمعاندلاالذىاللكىالعاولالمسنحهي

الأمروهىالحسنة!الموعظة*عىوتأخرغللةنوععنلهالدىوالعاول،المكعة

هى!التىكعالللاالعاحدمالمعاند،والترههيملأترغهبالمقرونوالنهى

)2(.أحسن

معانههاايرزفىهىالعلماءمنوأتهاعهالرسولاثةأمرالتىلالمكعةاذن

وأسرارالكاثناتخلقفىعظمتهوعلاماتقدرتهدلائلخلالمنائةالىالدعوة

لترىعد!ظر،ثولة،الأطمبلة.لاسلامهةالدعوفىدظرت4عصد(الرحمن)محداهنعد1()

المرجع.ننى:مصد(الرحمن)ع!داهنعد)2(
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ا!سهمانهكأذنا!سرارمننالقرآ!اتآعلىانطوتماوكنلك،المخلوقات

اناللولوخلاصة...المضلصهنالعلعاءعهالهمنهـمدمنيهدىعلىمانهلامها

والعميقة،،الواسعةالثقاهةواهعها،الكالهة!العدةتسلمهمنلامدالنةالىالداعهة

والطهععيةوالمدنيةالفلكيةالعلوم!عساثلعلعهاوئعالنهعوانمهااهمومن

لأن-خلدونا!نطولكعا-انكونعلوممنوغهرهاوالطمهةوالعفرافهة

الدعوةفىالفعالوسلاحه،الداعهةعد!هىوالكونهةللانسانهةالدشهةالثقافة

.الاسلامهة)؟(

التوجيهحسب!هدا)نعاالععهدة(معال)فىالدقسهادة!ىالطركقان

فيهاتتجلىالتىالإلهيةالمخلوثاتضعنالمصسوسالواقعفىكالتأملاللأرآنى

ثولمثل،الأكاتمنكههر6حعلةعلطكدتماوهو،العلهمالمكهمالصانعحكعة

"افمالضلق،مطكهددانكلرواالأرخىلىسهرلاأرراقعمىاللة

1!مىءكلهلىا"انالأخر6.النطملاطملمي ) )Y- *.) aاوآ.العنكعو

علىتدلالتىتلكدرسومها،السا!عةالأممأثارمنالمحسوسالواهعلىكالتامل

ماطلعلىطاموهاععطعهملىالحقرفضواالنهنياولئككالنسهةالعاقهةسوء

تعالىاللةثولمثل،الأكاتمناخرحملةعلههكدتماوهو،الشرك

N()4المكدمونهالهةكانكهدلاثطرواالأونلىألسهروا TV

هعران()3(."ل

)1(Lyleهـ.60،1ال!هذىعددظرالرلة-الأمةمحلة.لأءمالىالدعودركى()دلم

اندولمنظمةالناصاللقاءحوث.لاصلامهةالنهضةفىالواتعىالفكرلور:امعد(ععد)،لم)2(النار

.م8291هـلما2i.-لفعالم!وس،الاسلامىللثها-العالمهة
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العرأفىكلأع!وث!ةالآياتكعث

أ"ملاميموةلكفصيممال

يلألحرلتمالرلتالتىالقرتنهةلأطتلىطتدمرولتدلالنظرت

صلأت!ععهحع!!مهدلهالالةالمكهعةالمعل!هلهثضكلفهاالعلعهة

]n'A@(4%(هد!أA.طدون!كم!للله!لعلكم!))ط!،ألرهدلم)2*

...أالنمل(67(1مععلورنالعمألأتأالرومأه)21(1طلكرلنلعرم

ال!قطةلك،دقرتنهةالعلبهةلا!لرلت!مدكثوضحاللصهرةالحعللههله

هوالسمىلهطلىولكنللعها،معصمةلهصتندمر!هها*؟الثىلطعهة

رلتعللرقطعدما،سالئهالاسلامهةر!مدهر8،طدرتهرس!ملنهدلةيلأ!لن

والتلكرثعلألهاالكونهةالعلوملىوللأهعق،الكونلييلأنسلنسودلههملى

؟(...لول

العلمهة!ىيلأ!صرلتثلتاللرلنهة!مكع!ملتتلمسهموسكن

،مععوهت!ن)2(

ثسعىالتىلأهد!تلل!وتعاثل،رلهعلمةالرئم!ةلأهمكهى،الأولى.

وهى).دالدضهةالطمرههةلاككتملهلهاالى

يقرا)!مىهكلعلىهال!رامهدعاخاللاواصماالهاللكونملنلا!ان(\

.(6،7،،5/الطالق-!?091،1/ععران"،اللرأنهةالنصوص

2/الم!4)ا!راوالمعركهنمالملحدمنالمنكر!نماملط!حيعلىالرد2(

-01).

.ام1،399ط،هقامزفمكط!كر3.لترثن!العل!طلاضازت،حاظ()مدتل!سم(1)

()Yالمرعثدس،ط!،)!كأريزهم.

1،2
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الانسانوجودمعنىوتوضهح،والدنهاللحهاةالإسلامهةالنظرةتوضطح3(

الجزاءومحازاتهلهعثهلاختهار.،انتقالهةمرحلةحهاتهوان،الكهـنفى

30الهقرة/:القرأنهةالنصوص)اقراالأخرةلىالأولى ، Y ,1 2 A

.27(/ص،151/المؤمنون

للاياتالالهىالوحىتركهاالتىوهى،الضاصةالأهدا!وهى:الثانثة"

هعا:اثنينهدفهنفىوتتلخص،الكونهة

وظواهركونفهمومحاولةلهها،والتعمقالكونهةالعلومتعثم،الأول

بدعوةتكتفىلاالك!سمالقرآنفىالعلعهةالاشاراتيانوذلك.اطةومخلوقات

الواضمهالكوثهةالظواهرلدممعقلهداسمفدامالكونفىالمأملالىالانسان

كالرسالةلذلكههعاوالا!ان،وقدرمهد!حدانيمهالضالىوجودعلىلهسمدل

الكونهةالعلوملىللتضصصالمسلممنمنفئةلعذبدعوةلكنها...الحاتعة

هىالعلعاءمناللنةوهذه...المعالاتكافةلىالعلمهةالدراساتفىوالتمعق

الدعوةلواءحعلشر!الاسلاممراحلمنمرحلةفىلهاسيكونالتى

والقوةوالثراءالمالةفههاتسطرالتىالمرحلةانها.نسبرهاوسمئوليالاسلامهة

المسلمين1العلعاءمنالنفرهنافمهااله!هىءالتىالمرحلةانهاالمشر،كعضعلى

داثهات،العلمىسهقهوتههينالقرآنمصداقهةلتوضيحعلومهمفىالراسخين

...مصدرهلوههة

كانقوله)1(شحاتهالذَعهدالدكتورعناسراههممدصتالمستشاركنقل

دعوةهوالكر3اللرآنلىالواردةالعلعهةللأشاراتالأساسىالخاصالهدف

الفهملهلهتم!قالدنعومةالعلومفىالتععقهلىوالععلالجهدمذلالىالمسلم

فىوخلافتهتعالىالكةعهادةفىالمتعثلةالكونفىهيعنتهلأداءاللازمةوالقوة

وكنوزهاوصضهـرهاالأرضلطهقاتوالماحثينالعلماءفدراسة.الأرض

يامرامتثال،ونظامهالكونا!سرارومعرفة،والهواءالفضاءولطهقات،ومحتوياتها

والمعرفة.العلمعلىالدثفىالكريمالقرآنلرغهةوتلمطاللة

.م0891،طا،كالتاهرالاكدامدار.الكونهةالآياتدن!ر:اذ(عد)د/ضه(1)
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والتكنوليها،العلمعصردىالكر3للعرآالعلعىيلاعبازاظهار6الثانى

العرآنلىكامنمستعهـلىهدفانه،العرأننزولعندطلارصكنلمهد!وهو

!مئهلىلزندلنىالمعهدعهدالطم!طول...ملعولاكانلمرااللأصثماءانالى

لضتلا!علىلاسلامسعاةمنكا-هله4()؟(والسنةالعرأهىالعلعهة)المعيز8

كهارمنعددومدا.العلعهةالمعبزاتهلهلههانتتزاحمالعلمهةنفصصاتهم

لمملم،منلمنهم،ننسهالمهدان!ىصعهونالمسلمهنغهرمنالكونعلعاء

أملتمنكثهرمعلنىتعلىحهنلحان،العلعهةالمعمز8!معهلةشهدمنومنهم

!انا...الأنعام(4ثعلعون)67(وصمسععرثمأألكلالكونهةاللرآن

فلاةاللأرآلىالعلعىمحالاععازلىالدرلسات!عضكعترىالنقصكان

علماءمنالعالرصنعلىلههض!هنامانمعهعها،علىحكماللكككونان!مح

خدمهاكماالكونهةالعلوممطفىوالسثةاللرأنلضمةكسلرعواانالاسلام

...الشرعهةالعلومميالاتمنوغهرهاوالفعهولاصولللفةميفىيلسلد

منالنعولةلأه!ددلهضاولهاحثهنوالعدعد!الدعةمنعددنا!طىكيا

علعهةصوفيمهانلىالمعممرةالعلعهةوالكشو!الصفةمالعلومالاستعانة

العرأنصدقيثملتلىهناوتوظهفه!هلمنقههنتهدتكنلمالقرآنهةللاكات

لتثههتثمالمصلعضغهر!هنيلأسلامالىالدهوهفىونلل!،مصدرهولوههة

أمواجههمولعهتالحالىالعصرتكنولهعهامهرتهمالذسالمسلع!نعقهلة

صههونهةفمهةدتنصهرلةمنظعلتمنواردةكانتسواء،الهدامةالمنلاب

خلعميللىالنشطةالههئاتمنوغهرهماواللهونهزكالروتاص!ماسونهة

...)سلامهمعنالمسلممنخلع!لادقلواحانهمعنالمؤمنين

ئقافةلىالأساسهةالعوانب-اللأرحعه-علوانناصحاللهعهدوثمرح

هواساسهاحانهامنهاحعل،اساسهةعوانبستةلىوحصرها،الداعهة)2(

طش.مرحمع:خؤ(ينا!ىمحدالئخ)الزندافى(1)

.م8691هـ/2،60،1طممر،-اللامدار.لمداعةلتات:(ناصحا")عهدعلون)2(
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كعلياتعرض،العلمهة!الثعافةمعصوعنتكلموكعدك،ا!لمهة،"الثعافة

الإسلامهة،الدعوةمع!فىالعلعهةالمعارفوهلهالثقالةهلهالداعهةاستعع!

كتم:هل!ادأنفقرر

التىالظواهر!ىالصرودعلىالنلأاطاللاعهة!معالعلمطركقعن()1

و!دحضالأدلةفهعهمهوالملاحدةالماد!نلمواجهةاله!بودعلىتدل

ولهزكاءوفلكدطضهاتمنهالمتنوعةالعلملروعمواسطةالشههات

وغهرها.ولح!واحهاءوكهمهاء

الشرعيةالأحكاممنكثهراالداعهةكؤمدانكستطعالعلمطريقعن)2(

..عنهمالملاسدودرءللناسالمصالححليمنعلههاشتعلتما!مهان

شكلهمحصلانالمرتايونهـسثهت،ايعاناأمنواالذينيزدادويذلبا

وكلالخمورتمر3ولعل...للزمنوصلاحهتها،الشرسعةكعالفى

لهاكشهدالتىالشرعيةالأحكاممن...واللواطوالزناالضنزسرلحم

والكمال.!العظمةالحدكثالطي

لتا!هدالحد!ثالعلمحقائقاستضاملههكعكنناأخرمج!وثمة)3(

وتوسع،النصوصكعضمدلولات!تععيقونلك،الدكنحقاثق

وألعنكهوتوالنعلالنحلتوضهحها،كأكاتورر!ال!منهومها،نطاق

الخ.....والجهولوجهاوالأرصادوالفلكوالطهروالد!ال!والجراد

القرأنسهقكيانوهو،هـسجولويصوللههالعلمكل!خلمجالوهناك4()

...الحدكثالعلمعنهاكشفالتىالحقائقمنلكثيرالكرسم

د!ركليةمنالاسلامهةالنلسفةلىالماجستيردرجةالدينعزتوفيقنال

القرآنكين..الأنلس)دليل:كعنوانقذمهارسالةعنالقاهرةجامعةالعلوم

1(مإ8691سنةمنذالناس!تداولهككتابطهعتوقد.(الحديثوالعلمالكريم

،اطكمصر.اللامدار.الحديثولعلمالكركمالتر!يى..الأنذ!دللا:دوفعق(الدكنعز(1)

،م42!ق
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ماميفىالسعى!لافدههكمفنكلامللموضوعمضههلهدىالؤلدوذكر

للال4هالنلسوألادالكون!أناقالضاصةالعرأنلأكاتالعلعى،االتفسهركسعى

الأكات،آلههيشارلماثدكدةأمثلةلمعرفةالعلومكأ!ماثكستعان1(1)

طهعهاالتىلأصكةمع)متعاصث!ة،العدكدةالأمثلةهدتكونوغالها

للاكة.!لرامته)نسانكل

(Y)علصكشفىالاشار8!لىالكر*اللرأنسيبنلمعرلةكهاكستعانلن

القرأن.نزولهنمتأخر

لمنلسهةلو،مناسهةغهرمنللاكاتلتحعلالعلمهة!النظرر!اتتؤتىلن3()

ضعهالة.

الكر3ألقرأنينقثتمنلسهاتوتفتعلالعلعهة!لاكتشانات!تىين4()

الهها.لاشار8سهق

الأولهن،الهدلههنكاتهاع-عامةمالمسلم!ن-خاصةالهاحثهننصحثم

راىللعؤلد!كونحهث،الأخهرسنالهمد!نتحع!لىالسعىمنوصدرهم

وهلا،علههالأكاسحمللىهـسارع،ناكريهكؤ!دماالقرأنعلىل!أول!عمقده

له.خدمةمنهامثر!ههْ!اساعةالدرأن،فهمفىملطلومدص!فلسدهدد

الدعوةفىالضصبالمكلمهلايلهتعهنمن!مر!دمصعدوالدكتور

القرأن،تفسيرفىالتمد!دمناه!فى8للدكتورارسالتهنلومد،لاسلامهة

حسب-الممالهذ!لىالممثهةمسهرتهماصلكز!لافهوهناالىساخمافة

طى4دهعاالمؤلدالههتوصلمامنهنوحزعلهه)؟(اطلعناكتال!ولهعلعنا-

العربغهراقناعمجالفىثدكدلتحالكر3لللرأنالعلعىالاهعاز(1)

كانل!ذا،الكةهندمنانهلاثهاتالكر!ميالقرأنكلهاالإنسانهةوكالة

.م8691رواسر،جهةطون.التوسوفىلآفالفىالترانهدالأ:،لرا!ممحمدلم)دض!ف1()
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الىمضافلنللاكد،كثرهمالأعحعصل!نالنالسكلكضاطبالقرأن

الذىالعلعىالاعيازهوأخرممالjlU.#.0والهلالمحىالمهانىالاعحاز

لهموليس،ياللفةدراكةغهرعلىهمالذ!نالناس4اقناوسائليملك

اوجهعلىاقتصرنافلو.الأخرىالاعجازجوانبنهمفىكهيرباع

نزولهعهدناماكتابهنا:العربغهرلقالوالهيانىاللغوىالاعجاز

لهسوذلكهذالأن،!فاظهنعراولا،عهاراتهندركولاأسلوولنلهمولا

الإعجازمحالكأتىهناومن...إ!ولالمجةتلزمنافلالفاتنا،من

اعتناقعلىوالحثوالرسالةالكتابصدقالىهؤلاءدعوةفىالعلمى

الرشيدة.الاسلاميةالدعوةإ

العلعىالاعبازعنالكشدضردرةتأتىمالمسلمون!تعلقفهعا)2(

ولالمسلمينا!انمعدهدطرسقعلىكضطو8الكرر3للعرأن

الهومالمسلعينحاثةيشدوما.اللكر!ةالفزواتلمطلرمنوصعا!تهم

غ!رتعاليمعلههمودخلتالشمهاتعلههمتكاثرتفعد،للكالى

الهوممنعلىمنكثيراان.والطههعهاتالاثتعاعياتلىاسلامعة

والميانى،اللفوىالاععازولولركمعاالعرمهةعلممنكثهرا!لنلا

قلوبوتثهىالا!انتيدبلىالعلعىالاععازدوركأتىاكضاوهنا

علهه.طشها-اللتهة

فههال!اهرةالحيةوموضع،!هالنةاللأحعةهوالكر3العرأنكاننا1)3(

كلفاءعلىموهولااععاز.ادراك!ونانلهنمفى،الغلقاععازهو

ومطالهة*،مغاطهةكلهاالأنسانهةل!ن،ثمرهماقتفىومنالعرم!

كلهالاعجازهذإكلضحانللا!دللكومع،اثةكلامأنهله!التسلهم

وهنا،الاسلامامبىهواناللةححةلتلزمه،وعريىاعحعى،للأنسان

غيرنواحلهالعرأناعمازانالىحتعاكعودللاعتهارالنظرمنالنوع

حينالغببضميرلىكانتالتىوالتنهؤاتواللعو!ةالهلاغهةالنواحى

.الأياموتعاقبالدهورتوالىعلىاللةحقعهاثم،الك!مالقرآننزل
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!شهرالتىوهى،الأنفسوفىا!اقلىالموحودةالاععازنواحىان4()

ولىامافىلىأماتطالكو43أسعرسهم!قولهاللأالهها

مم!لهىأفصلت(4()53الحقللأ"لهمطمضحعىانلصهم

عنعلمًرواأالمسلمونعلعاءعلىكيبمكروحقلخصب

لنو!الطهع،للناسلاظهارهاودراستهاعنهاالكشدفىسواعدهم

والطههةالكونهةالعلوملىوتضصصتزودمنالانلككستطهع

والمدنهة.والنلسهة

والصهولوحهةوالعفرافهةالفلكهةالظواهرلكل!النسهةالأمركنلك

!ستطهعلنو.....،والدواللاوالهواءالطهرمنطق!ىالاعمازوحوانب،!المهاتهة

كالعلوممالاستعانةالاليهاالاعجازحوانبهلىطلواأنمغهرهأوالمسلمون

التعرسهة.الهموثونتائحالحدكئ!

لأنسيهوالاسلامهةالدعوةلىالمنهعهنالنالهوهى)1(الدكتورو!وضح

لأنهم،مهالععلعلىالعلماء!عضطودلأنالدانعدانه،الصهثالعكللمضاطهة

...القدسةالأخرىكلاسالهبلاالعقلكلسلو*طتنعالعصرىالانسانانوجدرا

فىقهمةلهيلاتعاههذ!ان4لههقول)2(محعودالحلهمههدمنهعالدكتوروسا

كههر6ههعنةالر!نهصرنالىالعلعهةأسكارلههعنةنظراالاسلامهةيلدعوة

كلالاتعا.هلالى..عععاهو!لأنسانهةالشهاملاوتصرلاتونفوسععولعلى

وليىلأخرىالمناهحمنغهرهمعولكن،الرافنللعصرصالحالقرأنتفسهر

...!مثرده

التىوالسنةللقرآنالعلعىالإععازيوجهالزنالانى)3(الشهخهـعلخص

طى:فهماالاسلاميةالدعوةمجالفىحدكئةكوسائلاستخدامهاكعكن

صطفى،مرعطيق.كتى:(كامل)،لمابوهى(1)

الااق.التضكلنفى:(اللهم!دمنع)دلممصود)2(

سايق.مرجع.رلنةللقرقالحلمعةالمعبر:ا!(عد)الئئالزنلانى)3(
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الكتابنصوصلىماكهنالدثهقالتوالقلىلا!يهل!هتتعثل()9

علعهة،ولسرار،كونهةحقلقمنالكونعلعاءكشدهماو!س،والست!

العرأن)؟(.نزولوقى!عرفهاان!شرامكانلىككنلم

منالمضتللةأ!هالهالىالهشرسة!هنصماعلماوالسنةالكتا*تصح!)2(

علعاء!هنمثلاشانعاكان)كعاالضلقلسرارحول!اطلةككار

استمروهدالمر،،لىالمهضدممنصولدالحنهنأمنالتشرء

منكعلمالا!كونلا،المهلادى(عشرالساساللرنحتىالاعتعادهنا

علعا.شىءمكللحاط

!عضها!مدالصحهحةو!سنةالكتابنصوصحععتانا)3(

النصوصهنهأنمع.المقهقةمهالتتعلىلأخر،الهعضمكعل

الكرر3،الكتابمنمواضعهاولى،الزمنلىملرهةنزلتهد

السعاواتفىالسركعلماللى،اثةعندمن*ككونلاوهلا

.للارض

وثتالناسهلىحكعتهاتضفىمدالتى،التش!سعاتْالمكهمةسن4ْ()

ما)مثلالمعالاتشتىفىالعلعاءيهصا:وتكشلها،اللرأننزول

الضنز!ر(.لمم!تحر3فىحكممنالحدكثالعلمكشله

الكونتصدالتى،العاطعةالوحىنصوص!هنالصلامعدمفى5()

على-المكتشفةالعلعهةالحقائقو!هن،كثرتها-هلى-و!ممراره

الكونعلماه!هضولماكينكثهرصداموجودمعهذا.-وفرتها

ووجود،الاكتشافاتتقدممعتتهدلنظرساتمنول!قولونفيما

المحرفة.الأديانسائرقررتهوماالعلمكينايضاالصطم

الىفرجمالأصنةعلمفىوكتا"،وللمفىالأخةعلمعلماهأضهرمنوهرمور،كثالررفورعن(1)

A-اt.،عامالعود!ةالعرصةكالمعلكةطحةكالاتللاتفىمحاضراقىوتد،عالمحةلناتصهع

العلس.الاععاؤشرثلاخنا

!!8،2
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نتعر!أ!كنالطىالتعلهمظلمنالإسلامهةالدهوةمصالوكل

!وانههتتلضصتطههقىمنهجوهو،الصهاد)1(الدكتوروضعهمنهحعلى

(Aلهما

خطةمنعز،الطىالمنهملىاللرأنهةالأ!ات)لعحالحونين!ي:أولا

عنصر!نلاتالضطةوهلده.للععار!يلأسلامهةالصهاغةاوالعلوملأسلمةعامة

هعا4

!دراسةمرتهطةالمناسبموهعهافىتلسهرهامعلأكاتدريسة(11

ءلممملررمعالانسانخلقأكاتتدرسفعثلامها،المتعلقالموضوع

وهكنا.التولهد،علممعررمعكالممهضالمتعلعةدلا!ت،الأمنة

الهشرىالمسمهـاسة!هنالصلةعلىالطىالمنه!!ركزانكيبا21

ويدكامها.وطائلهوتنظهمخل!هلىاللأثدرةو!هن

للتعلهملاولىالمراحللىالمؤمنحاعةالمعروضةال!طةهنهتلمى:ثانيا

الاسلامهةوالمعلوماتالئعافةمنشامل!درلتكوكنكافهةغهرتظللكنهاهالطمى

التطههصالمنه!هناصاحباثترحالفرضهلاولتحقهق.المسلمالطههيتلزمالتى

الالاسلامىلىمعرراالطىالتعلهممراحلمنلأخهرةالمرحلةتتضعنان

تشعل)

الطهية.لليمارسةالاسلامنظر8تتنادلمتمصصةموضوعات(11

سواء،لمهنتهمعارستهفىالمسلمللطهيباللازمالاسلامىاللعهلراسةأبا

.مرضاهلارشاديوالشخصىلسلوكهذلككان

مقدمسث.الطىالنعالممنامبمفىالكركمللقرآنالعلسلاعحازمولع)3(يرا)دلمالعهاد)1(

المسلمكمبلةومنثورهأ40،1-)ال!اضالعكطخالدالملكككلهةالئاعنالنوىالطىللمرتمر

،)011()التاهزالمحاصر 0 ، )TAآ8491هـلم.
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للدكتورمعا!من!ععتطلاتالمالىاللصلنضتمين3الملامنينهحكأ

طول،الاسلامهةالدعوةمعاللىله!نماهعضلهه!ث!رح!انىعهدهمصد

يكونأنهنامنهاكهعناوشروطلحكامالئة!ىوللد!كوة...ا!انىالدكتهـر

cLHتهاركاللأكعول.اطرالهلشتىعامعا،لهعادهمنمتمللأا،لهكدعو!اعالماعهة

ومنانامصهرةهلىاثهاليلادهر4!مممدنهههلسانعلىوتعالى

اضل..سمنكخملركما!صهرةهلى!نلمدعنأكوسدا،)801((اثهععى

..كدعووكهد..طكوممىالدإعهةكعرفلنهصهر8هلىالدهو6مسملزما!

المواثد،و!اختلا!الظرو!كاختلافتمتلد!الدهو8لسالهيأننلك.كدعوومن

المثقفيندعوةوطرقالر!د،فىعفهاتضتلفكصهفىالملنفىالدعوةفوساثل

وسائلاختللتو!دموهكنا.المثقلينغهردعوةطرقعنتضتلدا!بممثلا--

كانتلهلعا،امععهن(علههموسلامهالئة)صلواتانلسهمالأنههلاعندالدعو8

ناحيةمنالهداهة!ى!لعأونالرسلكانلالمعار!العلومفى-متحللةالانسانية

...لمرىناحهةمنالصسهةوالمعيزاتالعلعهةالهراههن!الى

انوتعالىسهمانهاثةوارادوالعرنةلعلممن!موطاالهشرسةْ!طعتولا

مراحلاختلا!وعلىالعصورهحعهعولىببهعا،للناسعامةالرسالةتكون

منلههلهافىكانماالممعدهةهرسالةلىطةمعع،الهشرىالعقلتطور

لكنها...مالمععزاتالعلمهةوالهراههنالهللمةلهها!عع..وساكلمنالرسالات

اطوارLisوكلالعصور!عهعلىالعللمماطهةالههالانضا!انلرلت

تلدمه.

لأن!المصطفىرسالةفىالعلمهةوالهراهينالهداهةمن!دهناكككنولم

امثالهمينكما..ضهقةحدودفىالاالمعرفةمنحظلهمليساصطنكانواثومه

يصحفلا.الهعثكومالىجيلمنهمكضلوولنالعالمأنماءساثولىموجودون

فىيدعوالذىالداعهةلعلى،العلمهةوالمراهينالهدإهةالاحميعاهؤلاءمع
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ولكنالمنطقهةالمراهيقالىلاهـطيأ،!الهداهةصضاطبان-مثلا-افرعلهامماهل

اللأ)صلواتالأنههاءخللهومناكراههمسهدنااتهعهاكالتى،العلعهةالحححالى

منالمميد!ةللرسالة!دككنلمالولتنلسولى...اعععهن(عليهموسلامه

وكذلك،المعرفةمنحظلهمنصارىالع!مهةالحز!ر8لىكانفقد،العكلمضاطهة

الأ3كهعضغهرهاأوالتحارةمهـقعناختلطمنساوكانكهود،لعهاكان

...القكرلههاارتقىالتى

!طمر،كضلدتدورلااقأفالىالعللصطورلنوثدرهاذمضاءمنكانالمثم

...العلمالىستؤولالسعاء-تتدخللمماالكلملأ-أسهحانهاللةعلم!لا

العلوممنطياتهلىالعزيزالكتابفحتنز،سطبئفهماعنهاالدهوةوسهلةاختللت

منشوطافيهاالهشركةقطعتمرحلةكللىللناسمعمزةككونماوالمعارف

لىيوالاحتماعفىأوالكونهةالعلومفىلوالسهاسةلىسواء...المعرفة

!دخلكهد!أنفسناولسنامأعهنناشهدناوثد...الذشاءلهعااو،الاقتصاد

(العرأناعحازولانلكالىطودهملا،يلأسلاملىالمدكثالعصرعلعاءفطاحلة

انهلهمطهينحصينلصهمولىاماقلىأكاتنا)سلأهـسهم

أنصلتا)E.)9(°)3!مههد!مىء!ملىهلىاثههـ4مكدلمأو.الم!

***

)944(جدة-ابهلمجلةوأسالصها.نظمهاولطورالحاضرالعصرفىالدعر6:عد.(محمد)دلم!انى)1(

!1 . Vام869هـلم.

Iمم251

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



الصحيحالمفل!أص!لى9المتفرقةالمف!جيات

النهحلى

ادابح

نال!ر2كلالكونيةا؟ياتلدراسة

-!

!ل!
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الت!سمرممالاتلىالمطروهلأالمن!عماتابوز

للعرأةالعلمىلإمعاز1و

يمعهةعن()1(القرآنلىالعلعهة)الاشاراتكتاللاصاحبتصدثحهنما

ضرورةكدالقرآنآكاتلى!واردةالعلمهةالاشاراتلدراسةمحددمنهجاتضاذ

والعهاداتالأحكامآكاتأى،الشرععةالأ!اتدراسةمنهجعنالمنهحهنااختلا!

وصحيةنفسهةومزا!اعلمعةمضامينمنتمترركعا،والأظقوالعقهدة

والتطهيقالطاعةوجوبهوالالهطوالنواهىالأوامرفعنهح...واجتعاعهة

وصلاحخهرفههامامأنتامورضاوصمرواحتراموثقةهـعلهنا!انعنوالتنليذ

!سموثه!تعارولالعلمثهتشواءوالأخرةاللنهالىوالمعتمعللأنسان

ان!نمفىالذىفالمنهح،العلمهةلاشارات!غلا!وهن!ا.!ثتلمأمنلكومضتهراته

هذهنقدميى،لمعلمىالمنطقوهوالهشرىالمنهحهوالاشاراتهذهولنقدم

تقمل،المنطقىوالاستدلال4للاستقردعوةأومنطعية!ضاكاصور8فىالاشارات

والاختهار.المناقشة

شربكتحر3،اليهذهبماعلىللتدليلمثالاناتهالكتابصاحبضربثم

مصال!رعنالعرآنفىعلمطاشارةههئةعلىالأمرأوللىحاءأنهوكهفالخمر،

له.الكاملالقطعىالتمرهمألىوصلأنالىكاتnنزولتدرجثمالخمر،

العلمىالتفسهرممالاتلىالمطهوعةالكتبمنكثعرعلىالاطلاعوكعد

معدوكذلك،والطههعيةوالطميةالكونيةللا!اتالعلمهةوالهموثالعلعىوالاعماز

الاسلاميةالمجلاتصلحاتعلىالمجالاتفىلىنشرماكثرعلىالاطلاع

لأشهرالأننعرضأننستطيع،نيةالقرآيالدراساتالمهتعةالعلعهةوالدوريات

طيق.مرجع:طظ()مدحت3يكلا(1)
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الهعضمع!عضهاومضتلفاحهانا،الهعضمعكعضها!فقالتىالمنهمهاتهب

يضرى.اصهاناالزواكامنعددلى

8سفمرلوىمحصدمفابيةول

لههمهانلىدعتهلواالدونالفمهرمنالفمراوىمصدالدكتدرلأستلا

)؟(.(العلمعصر

للعنون-اء(الراالكتال!،اثه!صهسعله)دكعالرلهعالفصلولى

نفههمدىالحدمداللعحهلالأهعهةالفعرلرىالمكعورهرفىرهعلم،"للعرأن

فملهضا.للسلمضوهلىللسلم!نضهلىالعلصلاهيلذملاثعومرشاللأرأن

التىللسملمكلثنولهلىالتزمهاالتىللنهع!ةلسلىفهعانر!تملىنهه

،هما!كتلينعملمهالى

عننعلللنالكر3اللرأنمنالكونهةلأكلتلهملىصهفى3:أولا

علىوتمملاللفد،حلأتمنتعنعوشممةلعر!نقمتللعلز،*!االىالمقت

منكثهرالىيد!هدالهسهطةالأصلهةالأسلسهةالللعدةهلهمضالنةمعلزه.ك

أكلتنطته!صمطلملأةلناللرأنععاثيلعييمند...التلسهرلىالحطأ

اللرأن.كوثماتلهملىاللامدةمطلهلضلناكعاو!سوقمتكدنالفطر8

لا،هعلممنالثامتمالهلأ!ىلأالعرأنكوفهلتنفسرل!كنمفى:ثانيا

هىالمعائقلى..وتعمصلمصموضعكزالالتى!النظررطتولاكاللروش

مننظائرهاماطسرلن!نهلىالكونهةلالهكلعاتهى،المقالثلسهرسه!

انوثتعل!،للتصم!هرضةفهىوالظنهاتالصلسمهك!ا.العرأنهةاثهكلعات

...وثتا!لىللا!ط!حنلم

هـ/1،3913!.!القاهرلعاطمدمة.سممحمرفىلاسلام8!ملأ)،/محمدالنعرلوى،1)
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يىهصفضمنابية+(

ىدالكونهةللاكاتالعلعى)التدسهر!عنولندهمكتاليلحعدحندىللاستاد

دينهكههر،كتال!منلأولالعزءمئلللعلحةمنكهَمكعاوهوللرأن،)؟(

لموفهرهالثانىللملدهنوالهتلثعصىمعدولكنناهمنهلأرللميلد11صكل

اعلا..لللكررمالعنولنالمعنونليزءهلافهرلحعدلمنفىثمىءولهلىنعثر

هدطعهوليعها،ملارص!طل!"الفلل!لعلومالعقهطيحمدحنلىمعل

اننلر!لاالدىاليزءوهوهاله!ليعهةمالعلومخلصاالئانىالمزءحون!لن

هلىطهله،رصةيتعمهل!لطتهلدللنهةتكوندلا،لمنشر.تملهدكان

المولد...

فىمعقد-منهحولقهلاكتاولفىسارلممدحنفىل!ن"العموموعلىأ

حولللستلمةالهحوثاهطلدفىمطلدهاح!نهدمتطمعيمنه!رهورشا-

لىيلؤلدطول.العلمالعد!أمعحلامملالكنها،اللرأنلىالكونهةلأكات

منهحاته(

!ل!ا!الكتاللاهثالىالمعتهسةالعرأنهة*طتفىالمصثهسعناللد

!مثها!سهلترثهمالصلكللىرثمناهاثمموضوعاتها،حسميعلىوفصول

هلى"التعلكلههعالسعهنهالدعهتمعانههاهنالحلفل!،!حمث!فممثامنصل

مستنهطةممدولة!ضلاصور8علىللعانىهلهوضعناثم5الملسردن،اكضاح

...!هعش!عضهاهـهطمندح!ةهلىكللأكاتنصوصمن

لسمملههافأطلعنا!لطعةولهلتهاوفهةمقدعاتهاكانتامالعضاكاهل!هرمن

علههافأطلقنا!اطعةولستوافهةفهرملدمعهاكانتماوهنهاالملرر8()اللأضاكا

الىيلاحتعلدربةمنوارقلعت!ععانههاالكلنغليالتىدالظنهة()العضاكااسم

معنى!رححمافيهاولمسممتعلةمعانلهكانتماومنها،الترعهحدرجة

اَخر.

.*91،اطكعصر.المعارلىثار.لقرتنفىلكلونةللآ،تلعلمىلنص:)صنفى،احعد(1)
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88سصقررأكاالقصايا05

،ضمة،ولو!ةا!لماراتمنيوالنصصرءمن!االقضاماهل!هثستنهط

4نوهانس

النص8صى!منالهصتنبصةالممرو،سقص!يا.

خلقمأاللى"ثه4الضلقميموعهنتعالىا*طول)لأ(5ملال

منوخلقسعاوات،سهعخلقتعالىفهوععناههطهن(الأ!ىومنسعوات

)ومن)قولهلباء.الصلاتكعضفى!كمساولعددتثلهارلضمنلارضنوع

غيرسم!اتسهعمنالضلقميموعمعلتعالىفهموضحاهطهناالأ!فى

.الصلاتكعضكلتسمهههاعدةلرضينمن،لرضهة

الطمسأسعلعا"لتلالملصعستعالىا"وصف5)2(مل!

)هو4ثالثةولىوهاما(صوامااسيعلط:لضرىأ!ةفىUjسراما(

المتعد،ءالمضىالسراج!لهيالطمعستعالىضهاعهـلكمههال!مسمعلالد!

متقدالههاالمكسىخلقتعالىفهالمصدودالواضمحالتشههههطمنللستنهطنا

ىlموادعنعهارةءالمضىاللهيلأ"ومضهئةهتقدةغانهةكتلةا!مضيئاه

الضهاء.منها!نمعث!مهث.علهة.&%.Uدرمةولىلفان!ةةالحال

8سفصوصفىياثمكتمنالصصتفمصهلمحملإ،0"

قوله:فىمالدضانكمللأماكهمللسماءتعالىافىصمهه1)؟(ملأول

مثلاكضاراوسمابوهىطلولمسثاناسالسعاء!ىاسعو!)ثم

العلماهللىامصول!ةهد!ةاشار؟!الدخانقصمهساتضصهصنىلهكون

المعرو!الدخانمثلكانتفهاوهىةالمالهذهخصائصعلىمهاكستطلهـن

،السهابيوالفازلوالدخانكانتشارالفضاهلىومنتشرةوخفهفةمفككةمات

المالةانواعدهائقتموىكانتلانهاما،حدالى!ساخنةمظلمةكانتوفها

المضتلفة.
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سهمانه4هولهفىنورمأنهالدمرهموهتعالى19وصد5)2(ملل

لمينهلأكلت!مهعلىالهمتياهلوسثور"دههقالععر)سعل

وصةءكللكلحاءهالمعكوسالمكمسيللضوءيلامطممعالةيوالنورللظ!ستعمل

وانهمعكوسمكتسبضو-امص!لالىويضمةكالنورالمحمارةالععرنعالى

كمالأرض.!نفسهمظلمحرم

لدىخاصوعلمحلأانقهلىتلومةالاشارالمعرر8اللضاكاينوالضلاصة

الاكات،لىاثة!هنهصم!علمهلىلوهالعرأنلىنعالىا9الههوا!نمارالعلماء

العلعاءالههو!ملصم!هلممنالعضا!اهلهتستنهطلفرى!عهارةأو

درجةلىفهىدانأ.العرأن!هلضهرصم!علممنيو،كاحتهادهم

منهتستنهطالدىالعلمجاءولكن،النصصيمنالمعرر8الدضاكا

وهى)الهصانرلوىعلىتضلاالتهلهغفىمقصودةلحكمةالاشار8كطريق

كثهرونوهولاء،العالموغهرالعالمفعنهم،النالسلكد؟ينظالقرأنلن

لأنهاءمثرعاءلنلك،علمهمدر!اتهىمتلاوتونفالسهموالعلعاء،لاغلههة

وهصد،العوامعلىلهمهاكستعصىلكهلايلأيثصلر8تالكائناتعنالد!هعة

لأكاتطاهرمنص!سحا!اتهها!بك،العلعل!منالهصانرنووفههاكالصصا-

لىتعدمالاالتهلهغلىمحكعةملاغةوتلل!وهله،النالىكانةلععوللمنممهته

أخرهكتاب

منالمعررةالعضا!اومن...4العضامافنالقسمهنانهامةلىكعولثم

للاظهاكعضسالسمععل!نصوصمنيسمنهطخاصنوعالنصصررء

مئللوازمها،احدولومصد،الهلاغةهلميحمولمقتضىعلىمعا!ااسنععالا

والنهار.الليلتعاقبأيات

الننيه،العضالميا)ب(ه+

كالعضاكاليهايواشاراتالنصوصصررءمناماالقضاماهذ.تستنهط

المتررة
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8النصوصصر!منالننيةالمدايا.

الد!اار!)؟4لعرامهامنالسعاء!ناءعنتعالىاثهطول1؟()ملال

فىفالهروجملأمرا(و!عراسراماساسعلمرساالسعاءلىمعل

!ذلكصار!وثدهلاها،ماعلىالهناءلىالمرمفعةالممصنةلأعزاءهىاللمة

كعاا،تعاسكهعلههتحفظالهناءلىمتهنةلركانو!عثامةحولهاماهلىظاهر8

كانلذلك،والكويكيالنعومهىالسعاءكناء!صاتكتعالىاللأ!هنهمماالمعلوم

الهروجمعنىيصلحسبعلىمرسيااالصعاهلىامعل4قولهمعنى

منممامهع!جعلمنهاكثهر8مواهعفىالسعاهمناءركزتعالىانهلمعنىمرمحا

مضتلفةمعاميعالاهىانالسعاءمروحاكرطحلضرىكعهار8ك.ليهاالأحرام

ى!مشاهدهووكما،الأ!راممنمعهنعددمنهاكللىالسعاءيصراممن

لههاا!ععل4نلك!عدتعالى!ولهالترعهحكالظنهلاكؤمدومالهلاالنموم

كلازمانواللمرالشعسالسماءمروجلىومعليىهنيرا(وهعراسراما

والععرالمثسسمحعوعةالسعاء!روجكهنمنبعلتعالىلنهطهدوهنا،لأرض

مثلها(.لضرىلحراممن!وحد!د)وماصالأرض

8ا*ياتنصوصفيا!نطرتمنالضنيةياالمحط.

هامةمقاماتفىأكةعشرةثلاثلىالنبومتبالىاذذكر،)1(مثال

فىلقطأ!اتخعمسلىالكوميلكرولكنه،السعاهمناءفىعظهمشأننات

لىشأناواعظمعللامثرالنعوملكركثر8لعامتمكثهر.شاناثلمقامات

الكوأكب.منالسماء

غيرمقدماتهالأنالمقررةكالقضاكالهستالقضاكاوهنه...:!لولهختمثم

اليقيندرجةالىتصللمانهامفروضالكائناتعنعلمهةانهاء)ذنس،والية

الظندرجةالىالاحتعالدرجةتمال!زتولكنهاالكائناتكشأنالواتعومطاكقة

المكتسب.الصحيحالعلممعتعارضدونوالتغليب
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القضاياممحتهله8.)ب.

الذىالنصصررءعلىتلأومالتىالعرأنهةالعضاكامنثالثنوعهلا

أخر.معنىثرمحلرس!فيولصولحدمعنىمنمثر!متعل

مtكدا!عهلاه)وكصعاء4السماءمناءفىاثهطول،)1(مللا

)دعل"يوسع،منمطمتتةاما"موسعون،لفظاللعةوفىلموصعدن(لاثا

سنىمتعد()!عل"!سع،منوساولسعاهالثمىءمعلكععنى(لازم

تعالى4اثةلهولمعنىمكونهلاهلى!هناهالصمىء.فىوالرصالةالتوسهع

كوسعكزدولا!ناهافهلو،واسعةومعلهاالسماء!نىفهررلموسعون()لانا

يلاكةترجحلامصتعلمنصعنمنللا!ةلن!تضحهلاولىسعثها،لىهـسزكد

كرححهعا!لصععاكرححمالضرياتلىتيعدهدولكنيلاخر،علىاصدهما

معا.

بواهيم8اصهاعيلىمحهدمنجيةأص!(

التىالكونهةلأكاتمعالحةفىا!راههميسعاع!محمدمنهحهةتتلضص

طىالهعا)1((العلصلاعمازه)القرأنكتاولنضعنها

الكر3.العرأنمنومكانهاالأكةنكر!11

الدهنلرج!المعتهرةالتفاسهرمنعددفىالولردالدضالتفسهر121

11.االد!نرحل4كل)هكث!ا

منالعلماءالههوصلمالأحدثالمطامق11()لعلعىكالرا!التفسهر31(

القرأن.معمتفقةصحهمة11(نظر!ت)هال)هكنانظرسات

لسلوبملسهلملا!اتالمتصلةالعلوممهاد!الهعضمهسطعرضا41

العلمصلة!منالمثهدلز!اد8نلكالأمر،لزماناالعادىالقار!اكفهعه

.!القرآن

،\طمعصر.العررساللكولار.العلعىلاعهازهالعرثن4يسعاع!()ممعد)يراههم(1)
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ضح!ف8اللهصبدمفابية)عا

ناذالألصاحههالكونهة،"تلسهرلاكاتلكتابالأولىيطهعةظهر

1..عاموللك!نمحاته)1(اللأعهدالدكتهـر iوكثر6حعمهضضامةعلىهـوهو

اتهعهمنهحاأوخطةمعالمتهفىاوضحقدنر.لمف!ننا،كونهةأكاتمنفههلردما

00011وعرضهالكتابطولعلىفلكهافىطوركانالتىالكونهةالأكاتمعالصةفى

المؤلداتهعهاالتىالطرعلةطلعسأن!ستطهعالهاحثد!ن،حلىيهةوعلى

التالهة6النعاطلى

وحودعدممع.معينةكونهةظلمرةلىالواردالقرأنى!النصلاتهان(11

لممذلكأنه)1ئالظاهر8لهلهتتعرضالتىلاخرىالعرأنهةالنصوص

الموضوعى(.التفسهرالمملوبكتمع

القدامىالمفسررسمفاههمعلىالتعررءئمتالفرط!!رازالمؤلداهتم121

!أسلوبتأثرهحلوكان.الدريسةمعلالعرأنىللنصوالمصثهن

.الكتابمنمتعدلةمواضعلىواضما،"الظلالصاحب

كلها-وليس-القرأنهةالنصوص!عضمعال!ةفىالمؤلداستعمل131

القرأنتفسهرفى"المنتضلاحواشىلىلرداغلهفاعلمهةتعلهقات

وهى!عصر،لاسلامهةلل!فمئونالأعلىالمعلسأصدرهالذىالكر3،

رغممضتصرةتقدكرتعلهقاتا!سنعلىلومهتور8تعلهقلتbضافى

لجنةهىالعلوممنوغهرهماوالطبالكونهاتعلصاءمنلجنةوجود

ضثيلةحواشفىاللجنةهن!هععلكوحزانطمىبهلالحضارة

واردةومعلوماتتعليقاتالىالمؤلفلعأاخرىمواضعوفى؟إ.كهذه

،م()9791النجارراغبزغلولللدكتومماضر؟(هعامصدهـنفى

فىالمقدسةالكتب"دراسةكعنوانالمعرو!يوكاىمور!س/دوكتاب

.المدص!،المعار!ضوء

.م1،0891ط!!لأثاهر8يلاعتصاملار.الكونهةلأكاتتلسهراللأ(عهد)د/مثمحاته(1)
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الفبي8صصبمفصورمنابية)5،

العلعىللاعحاز"الكونكتا!هالنمىحسيمنصورالدكتورللاستلدصدر

معدمةلهحعلو!دهـ)؟(،لأ104علم-الأولىطهعتهفىاللألمر8-فىللعرأن،

والمحثالنطرعلىالعرأنتدكدالكتا-،منللعصودتصدمد4هىمكارافههامث

العلمى،يلأعداز!هلنيستعراريمعهة،العرأنىالاععاذوخمرو!ينواعكالةلى

فىالضطهرةلاخطل!هلىالسكوتصرسة،والعرأنلعلم!نالمصهرىالارنهاط

المفسرسن،!دلمىوفضلميع!لالاعترا!،الكوفهةلامهـرعناللأد!هعةالتفاسهر

المضشعلهنمسئولهة،العلصللتفسهرالمهلععينلمعلرضةالمؤلداستنكار

تالهفرراءمنوالعلهةالهدفلههلنثانهةمو8العودة.العرأنتعاه!العلم

رسولمعيزةومعلمالسامقهنوهرسللأنههاهمععزيتذهاب،الكتاب

الصالحلوحهدالدمنهوالاسلام،"اللرأن،وهىاللأعمدكنممعدلاسلام

منالهصمر!ةاخراجعلىالقلدرالهحهدهويلاسلام،الزمانعهرْالهشرلحهاة

المالهة.لع!لاتها

للمساكلعرضهفىانتهعهاالتىللنهيهةثمرحالكتام!مولدنرلمهكنا

حهر.!ي!صورار!ادى!دوهدالهلهنا،!سالدىمؤلدهدىالمتنوعةالكونهة

19.!مل!لىهالثانيةالطهعةفى

مؤلفاههعهلذىالنمطلوالطررعلةفحددلننسمطهعف!نناحلاكةوعلى

هكلا(الكتال!-لصولمطالعةضوءعلىالكتا-

لقرأن.لىالواردةالكونهةالعلوملى!وسوهةحوفيماالثممهالكتاب111

لنحولكونهةمسد؟يهلأفىالصالحالسلفمو!المؤلدكتعرضلم21!

لىالعلعهةالصحةمنحظلهاحونثدءbyهنكممثولم!عالجها،

انخطأهاهـهوضح!عرضها!دامىمفسررصنأراءحتىلوالتفسهركتب

خا!لئة.كانت

.ام819،!ا،الرسالفكرثارللتر!.لعلمىولا!طزلكون:سنعور()دلمابىحي1()
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الواردالكونىالعدصدلمصطدحاللعولةالمعالمةدىالمؤلدكهتدم31(

كهـردولم،تلسهرهلىنظرهو!عهة!رضلىحرلوالدىمالقرأن

الحوانبااللفوىالمفهومصهثمنوالنصاللالظمضدمتعلهعا

له.المهانية

معلوماتالكتابفىكهاعاءالتىالمعلوماتكانتانالمؤلد!وضحلم[4]

عر!هةكتبفىطرحهاسهبنمعلوماتهىأمامنههة!طشمنمستقاة

الماضر.عصرنالىاوالماضهةالعلهلةالعصورلىحدهثة

[o)حتاجلكنهعلههةموسوعةلشرنا-كعا-النهايةفىالكتاب!

كمعقحتىالن!كرالأنلةالنعاطلىالمعروضةلاضافاتألىمالضرور8

الط.كصموماصاحهه

العلعىوالاعماز)الكونالكتابلنلسالثانهةالطهعةعلىاطلاعناوسعد

خطةللمؤلفنرلمهـ()1412م1991عامالدارننسعنالصالرةللقرأن(

المؤلفالأستاذكانولدنعاطها.التلأطناالتىسوىعَزضمنهجهةاومعروضة

العلمطالنواحىمنالقرآن!ةالنصوصمنكثيرفهملىاللة!لهمهماعلى!عتمد

ههها.الكامث!الإععازاوعهلا!راز

لهو(للقرآنالعلعىالاعجازمعال)المعلىهلالىالثانىكتاولواما

العركعةااللفتينصدرومد،(الحدكثوالعلمالكرر3نالقرآ)كعنوان

قدكانلان،المقدمةفىمحدلامنهحاالمؤلدكعرضلماكضاوفطوالانجليز!ة)9(

اللغةكتبالىكالرجوعفاهتم،الأولكتاولفىالقصورجوانيكعضعلى6س

...القرآنهةالنصوصمعالجةلىوالتفسير

،اطللكا-،العامةالمع!ةالهدة.العدكثوالعلمالكركم!قرذ،(محعدفصور)رلمالنىصب)1(

Hassab El- Naby, .M )1991(: The Glorious Qur'an and Modern Science General

ptianOrganization.7أصهءلم! for Book!ظص
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جلص8الحانفصبدمنابيه61(

كاندانوهو\(،!هئممصثممعدحلمىالصانظههدالدكتورللاستلانثمر

تلوقىالممتوىئعةالمسثوىهلهةمرهةممتوىف!نهمحئمةدور!ةلىكمثا

.للعرأن(العلعىلاعياز)وهوللب!هلالىالصالر8الكش!عضاحتوتهما

وضرور8!عهةضحثمرعثم،هامةتمههلهةنعاطامصثهفىالهاحثنا!ش

لان،الكونهةلأكاتفىالعطمةومولنيالعلعىلاهعازكوامنامرازلىالسعى

ئمالخطهر8.المهعةمهنهللنضلعالمذهلونالأمةمنالعادهـسعلىكلاكةلرضهط

!القرأن،الواردةالكونهةالأ!اتلمعالعةوضعهمنهحفىالههتوصلماشرح

اللأموللىالماء)التوالىعلىكانتقطههعهةنملاحفىالمنه!هلامارس!معده

)عمازفىلركدنموذجلاول-..-(حى!مىء"ملللاءمناسعلنا4تالى

النلل.النملسمل-الضنزمر(الحمالمريماللمالصافابالطهر-الخلق

يلاتهة:الضطواتلىكتلضصف!نهشرحهالذىالمنهحماا

الكونهةالقرلنهةكةnتفسهرعلىالعلعىالتعل!ككونينكنهنىلما1

تجدوهدوثهقا،ارتهاطاولمرتهطمصدموضععنالكلامموحها!ى

علىمنهاكلتناولكطمو!ى!دممامتعدلةم!معالواحدةالأ!ةلى

-دالتعلونوهلاثريطها،منالعامللفز!يىلالتلكثملولا،حلة

نلكدهمعلىعونهو!انعاالكررسةللا!ة"قفس!ا،ليى-التعلهعلت

لوسع.ألاقالأععقلهعالاكسامهلوالتفسير

!عنىلاالجلهلالعرأنتلسعرلىمناتهموضععلىالعلمىالتعليق121

وقد.الموضوعهنافههوردالذىالعامالسهاقعنالموضعذلكعزل

قائمامكونلى!هفىولكنهالحدود،واسعالعامالسهاقهنا!كون

المعلق.لمنفىواضحا

وط!ق.نهاجلكر3-لفهرلعرتنضلعةفىلم!ولر!ةلعلرماطس،لحاتصد)،/محمد)1(

ا.AAY)4(4012الكونالنكر،طلممطة

265

http://kotob.has.it



لماالمعا،علةلوللطما!هةلأخرىللواخمعطتهعينالمعلقعلىكنهفىا31

نةااالعرأالعلومطلام!!رقهاالتىللأثاعدةهتعلهلأهلىلهضعرض

المعلقكحنبالتتهعهلاكعنفضلاهلاكعضا.!عضهطسراللرأن

لىالواحدللامرمتعارضههملىلانزلاقمنهـسعصمهالتكرار

اسرارمنسراظهرهدلضرىناحهةمنفهكمامضتللة،مواضع

المواضع.تلكمهناللطهلةالههانهةالفروق

معارضةأكةالمعلقكعرضهاالتىالعلمهةاللكر8منطهملاكنمفىلم41

وجهاتثعةكانال!ااما،الكررسةللا!ةعلههالمتلقللتفسهرعوهر!ة

كرجحأنمن!أسفلاالكرسةالأكةلهمفىيلاختصاصاهل!هننطر

الأراء.تلكمنواحداالعلعىالتعلهق

الكونهةالأكاتعلىالعلعىللتعليقمصدىلهعنتتولرينضهفى51(

لهي،كتمدثاللىىعلعهمنمتعكناككونلنكداهةلولهاشروط

للالفاظاللهم!هد،العدمهةاللفة!عواعدالالمامحسنمكونينوثانيها

المعلقهذاعلىكعبثماستععالها،ولفقهعلههاللتعلسضعرضالتى

لهممنكعكنهالذىالضرورىمالمعلارالقرأنعلوممنملعامكونا

.خاصشضصىلستعدادالمعلقهنالدىحونككصيثمالتفسهر،

لا،المتأنىالمتعلمرحوعالأصلهةالتلسهركتيالهلتالىالرعوع61(

أهلالىكربمانفعلهههلاعلههتعذرل!ناهالعيولالعا!،اطلاع

!علعه.لالهعاالذكر

فننصحثمومنواحد،شضصلىكلهاالشروطهذهتتوافرلاقدا71

سعاالمتنوعةالعلومفروعفىالمتخصصهنمضمععل!يقمتشكهل

كينهمككونانعلىالمبالاتمننلكوغهرواللفةالقرأنعلومفيها

عملاللناس!نفمواانكعكنحتىسلهعة!خطةواضحتنسهق

الإسلامبة.الدعوةامابمنثدطاكاكاأمامهمو!لتحدرموقا
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ضضو8معممِمصبدمنابيه71(

لاظهاركتبعدةمتلي!خضرالرصعنعهدالعلهمههدالدكتورالأستلاهام

الدارتصدرهاسلسلةلىوللك،الكرللقرأنالعلعىيلأععلزمنحوات

!نقدقعناوهدطعرأن،العلم)سلسلةعنولنتصتوالتوررسعللنشرالسعوسهة

وكانالسهارةالاسلامهةالمعلاتكعضلىثلكونطمرناكتههكعضوتصلهل

والقرأن()9(،العلم!نالعدرافهة)الظواهرهوالسلسلةهلهفىلهالأدلالكناب

التالي4المنهيهةمعستهضمنو!د

الهمث.موضوءالظاهرةالىتشهرالكر*العرأنمنملاههمعرضا11

النمارالنىالكرسةللا!ام!الملسررسنأراء!ننهعالعرأنهةالملاههمنحل!ل21(

الظاهر8.د

لىتفضعثزفهةلدانهن!واعدشكللىالملسرةالناههمصهاغةا3لم

للكون.الأهطمالعاملالهىللعانونلأصل

القرأنهةالملاههممنالمصاغةالعوانهنفىلردالمالعفرافىالتطههق141

المفسر8.

لىولسلود5العرأنومنهبمالعلعىالمنهحدونالتوفعهةلستنماطا51

اضاريتهو!ثمعولهةالعرأنسهق!شماحمعالعفرسهةالطويمرمعالية

ولانسانالهللئىللأنسان!هايلانتلاعوصلاحهة،المطلقوصدهها

.....السواهعلىمع!همنللضاءهصر

(A)8صدوىممفعمصبدمفابمه

المنعمعمدلصاصهالكرسمأ3(اللأرآنلىالكونهةلأ!لت)تفسهركتال!ظهر

معالجةفىمقلوكالسلوماالمؤلداتهعو!د!عصرهـ(5014عامعمشرىالسعد

مالكتابأهوارلةالكونيةالأ!ات

و!لترز3،للنثرلعوتلداروالقرنر.العلمدىمخرنالالولعر:(لرحمنعدالعلهمعهد)د/ضر

،اط،لل!ليلعاتالممطالهيلة.الكركملترانفىلكونةالآ،تلهد(؟يملنصبحنم)ع!دعرممأ)2(
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.سعاممعلعها!مرحاالكونىالمحتوىلوالكونهةالظاهر8صثمرحلهكانا11

اخر.احهاناومهيزا،احطفا

الظاهر8.هنهعنتصدثتالتىالقرأنهةاتكtثىثم21(

هنهتنسهرنىوالمصثهنالقدامىالمفسركنمعضكو!كسوقا31

نصا.نصاالنصوص

ماالمفسرسن!نمفاههمكهنموكاهـمطاكر!طانالمؤلفكستطعلم141

اوالظاهرةهنهحولمعارفمنعلتهووهعوماالههالعلمتوصل

تلك.

الاعحازموضوعاتلىالصالرةالكتبمنوغهر.-الكتابهناعلىولنا

معلةاعداداحدصفحاتعلىلهنقدنالىهرضناهامتعدل!مأظ-للقرآنالعلعى

القكر(الكوضهة.)علأم

8شرببويميممحص!منجية)،،

فى()1(العلصلاععاز.والأنلسا!اقلىالقرأن)هداكةكتل!صدر

منلهسأنهاىالكونهاتعلماهمن!كنلملانمالمؤلفهـ،6014عامالقاهر8

وتمهزالكر3،القرأنتفسهرفىمتضصصلنهلاالطههعهة!لأملومالمطمتفلهن

الكريم،القرآنآكاتلىالكونهةاليوينبولوجلىمستنهر8وعقلهةواعهة!فهرة

القد!ةالتفسهركتبولتفصماونهذالتفسهرلىالتبدكدالىدائماكدعووهو

مننصيبلهاليىشتىوشعوبموامعنونقول،ودسائسلساطهرمن

فىهذ!كتاكه()أىمحثهفىاليتوصلالذىالمنهحنوبزانور!مكن.الصواب

الأت!:النقاط

انتمنعكضواكطنفسههـلزم!شروطنفسهالدارسكاخذانكجب11(

الحقبنةالىكعمدأنبعلطالضطرةالممازفةمنضرياعملهيكون

طيق.مرحمع:(ل!امممحعد)دلمضى)1(
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121

131

141

151

الأكلتولملفتناالدىالتواترمشههتواتراالمثواتر8المعهلةهالعلعهة

موضعمز!لاالمىالنظرياتاواللروضعلىمعتعدولا،القرأنهة

وئثمهص.فحص

اناالاللعلز!ىالحعهلةعن-الكونهةالأ!اتلهملى-العدولعدم

مياز..علىوتمملالللظحعهقةمنممنعالتىلوفميةاللأرأننقامت

علىلا!هالههيمعمتعددةمعانىالكركمالقرأنلفاظمعضتفهدقد

صح!لىتفهدمرأنهةههارةكلقفهملن!نهمىوكنلكالتضههر،

الىكلامخصاثصمنوهلا،مانعمنه!نعلامعنىمنمئرالعركهة

وحطهكلنكولمدمعنىفىنصااللأرأنهةالعهار8لأنظ!شاهلوالذى

وقفسهر.لهعهلىروعهت)ث!ااثهكلاملىالضاصهةوتلكالمراد،هو

من!كثهرونمهتعدكلا،ومهاهناالكر3القرأناهعلزمنحلت

التلسهر.!ل!الظلات

للاستنهلط،المطامعةلىالتد!هقعلىوالععل،ولد!طة!المذرالأخذ

لمعضخممةوتدلاتلتعاربسررسعةنتائ!تق!لفىالتورطوصم

الفطر8وحقانقالكونهةالأكاتلهمعنداللازملعن...اللرأنهةالأكات

لاىمنو!وضوعها!هامتصلمامعلةومهن!هنهاللطامقةتكهـنين

ولالفلطعلىمعنلااممفىوهد،ولصةأتهـمونمهالاالعرأنى

لأخرى.الأكلتملهةضوءلىالاصههن

وهى-الكونهةلأكاتشرحفىالموضوعىالتلسهرمنه!استعمل

المتعلقةالقرأنهةلاكاتكلمععفى-الراكعةللنقطةتفصطهةنقطة

الملسرسمهامماستعراضوللكودرلستها،الواحدكالموضوع

،!هامهنهلىوقتراحاتهماتلالهممواضعوتحد!دلهاالساكعهن

ويلاحتكام،وعلهامهحقانقهفىأخيراهعلم!اله!انلككلوموازنة

الذكر.سالنةالضوا!طضوءلىنفسهاالقرآنهةالأكاتالى
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التىالصصهمةالأصال!هثمن،اللأرسولسئ!لىلردععاالهث61(

الدريسلأ.مكلللعوض!لمنعرضت

!بلو8محمدصلي)؟(منابية

لمؤلفهالضنز!ر()9(تمر3لىاللعههةللاحكامالطههةالأسرار)كتلي

العلميلأالأهمهةمنعظهعةدرحةوعلىلهمالهلركثاللاعلىمممدالدكتور

الحودةمنالكتابهنامثللىكتال!هلىكعلمالأ!صتى،لاسلامهةواللاندة

الاطلاعدى،!وانههالالماملى،!رلستهدى،الموضوععرضدىشىء،كلفى

ادخ....المعروضةالنعاطلمعالجةالكتابلىولستععد!االطهيةالأمحاثاحدثعدى

ارسعةعلىول!ملاولهعا:هسعهنالى!نقسملالكتالميالعدوموعلى

لصول.تسعة!حتوىوثانههعا،فصول

لمعالجةخطتهدىالمؤلدتمطثلاولالقسممنالثالثالفصلوفى

ذكورا،المسلمهنعلىالضنزمرلحممتصر3فههاكه!رالتىالقرانهةالنصوص

كلاتى4المسالةهلهتناولفىمنهحقهوكانتلاناثا،

الحنز!ر.تعرمالتىالعرأنهةالأظتعرض11(

اللعة.جمتابلىالضنزمرعنالهمث21(

كنجاسةاددحهثمنالضنز!ردىولسئ!العرأنمنالفعههةحكار31(

كالنحاساتوالتداوىالمضطرولمكاموملدهو!معر.الضنزسر

الضنر!ر.كعشتلأاتوالتدالعأ

.العرسالتراثكتب!عضفىالضنز!ر!شلنعاءماعلىالتعقطي141

الاعجازلدراسةلرسدةنماذجمننعوفما!ثلنظرنالىالكتا-وهذا

واحدةمسألةلمعالجةصاحههكغصصهاذتلصهلهةدراسةالكرر3للترآنالعلعى

للننرالحود"الدارالنزكل.محر3فىالفقههةولأصكامالدطلأصرار4(محلىمحعد)دلمالهار()1

.م8691هـلم6041،روا،ولتوز!
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مأعظمالضنرسر()تصر3المسلةلهلهومعالعتههرضهليادءفددو!التالى

،واللرآنالطي!نالانسانخلق(كتههلىصنعوهكط،يحتىرشا.ما

...فى.لأرمام4،لهـر8اللعامويمالقليموتالضمر،

ممدين8صزتوفيىمنابئ)؟؟(

داركلهةمنالاسلامهةالللسفةلىللاكستهردرمةالدسعزتوله!قنيل

والعدمالكر3اللرأن!هنلأنقس)لد!ل!عنولنقلعه!هثالعدرة!امعةالعدوم

الأولىطهعتهلىالأءالترا!نمتداولوهوالعاهرةفىطهعلهدالمد!ث()9(

لحكههر.العطعمنصلحات805فىوتكلtsA-)IA4fA))v-عامطهرالتى

"التفسهر!معلهماحولكلامهمنهاكلن!ورامقدمتهلىالهاحث!حدد

تتعلقعلهها،التنهههكىالتىوالصاث!هر.....،فل!الكر7للعرأنالعلعى،

لضرى.بهةمنالعلومطهحاث،حهةمنلكرر3العرأنأ!لتمعالتعامل!عنهع

تضصصه.!منهحاختهار.منهلصهتهالىكللىفلامد11!

أكةعلههنهتَلماصحهمامثالا!عثلفهلتثدمنوللأخذعندولامد121

العرك!ة.يلا!اتمن

دالحصر.اليزم!صهنةحونلالامةتنص!رفىس!قولملا131

العرأنتمسهرفىالمرلعالمعتمدةهلىكمها!لاهاضطليوهلا41(

للتضصصة.العلموفروء

وما،العتعدةالتمممهرثكرتهاالتىكالمعانىكدمةمعرفةكتطلبكماا51

ولأثعة.والتامعينلصحامةوكودالنهومةلأثلرمنوريستندت

اللعة.ولواعد161

ط!ق.ص-:أدوص(الد!كي)1(
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سهنددى!النطرلانسانطهملعر..اللأرأنمنمثالاالهلمثضرم!ئم

!ركول،نلمعرل!ةالعسلىالنطرهـسالةممصرلمسهصانهوفه،حولهوفهعا

منالمطلومةهالضثمهة،ريثعهلعىاعيازوهط،متيطةوالقل!ملتيمةالوسالة

!ا!رتوللستعهنلليرد،طععرمهىيلاسثقرفىالنطروسائل!كلتثىالنظر

...لالمكهرلت

لهلأولاع!كاتمعاليةلىلسلالنلسهالهلحثومحدد

العلعهة6ال!لصمام!من!واء!معةهلاا&

الأكة،الهه!مارلماصدطةلعثلةلمعرلة!عله!ملهحلىكستعانلن،الألل

)نسانكلطهعهاالتىالأمثلةمع)متعا!ملمة،اليدطةلأمطةهلهتكونماوغالها

للا!ة.ملراعته

كشدAرu8الافىالكر3لعرأنسه!لمعردةمها!ستعانلن6الثاكل

اللرأن.نذولهنمتاخرعلمى

مناسهةدغهرمنللاكاتلتحعذالعلمهة!النظدسكورثىاناالثالث

ضعهفة.لمنلسهة

اللرآنأنتثتمناسهلتوتفتعل،العلعهةمالاكتمنمفات!تىان،الرامع

Aهها.رU6مالاسهقالكر3

والرايعالثالثل!ن،والثانىالأولالنومهنضناولانعاهـمصثنا4طولثم

حونلنصورهلدزالعلماء،منهصل!رالد!!الرييمالتلسهرملأمىءالثمط

الاكاتحعل!ى!سلرء،للكرامهودقهلىالعرأندهنأدل،كعنعدهرا!للمدسر

ومن،والأئمةوالتامعهنوالصماية!النهىعن!الن!لاستظهارغهرمن،علهه

المعانى.الىالتفاتغهر
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8ثوثوذ!ميبمفابيه+(

م!ل!مةب!ع!لدلرتوزلصعداللكتورولط!،لممهدههدالدكتهـرهنكل!ام

!كرا*(اللرأنلىالطي)مععنوانهاالطيلىالدكتورلاددمةهلى!هاصصلا

م!وت(-)سمثم!العرأنهلوممؤ!س!مةلامتئمسنو6لت،ستلل!لىو!ضها

كتال!)؟(.ثمكللىالهلمعهةلرسالة!نم!مرهله

لىمهمثمعرر!وونسهمى،ناظممممودالدكتورللكتال!هدمرقد

!صد!لسنايونمن.النهوتوالسنةالكر3للعرأنالطمىلاهعلزمعل

مالنسولكشا،للانعانيلأمالةمنكههر8درعةهلىماءالدىلكنال!هلافحل!

للتدعةلىكتها!نالوهتهلاناوئراو!د،مؤلنفهمنسةصلمانهون

طى4ما

تمعل،معاصرالعرأنهةلأماتتصع!هدمالهصثفىراهااننا111

العلعهة.للععطماتثطدسهاوتينهنا

[y]نتائ!العلدأالقرأنهةلا!لتلتدسهرمملولةالهثحنلمكعا!

ULUكانتاانيلالحد!، ;dMالدلالة-c4tcjحعلئقالعلعهةالمعطهات

الض!.ثا!

اللاستلوثانىالطي!ممل،كثهر8طههةلمسالكللما!ثلننعرفىوهد

لاخثصلرهوهلههعاناخدهلدىرشا-فيالهل!-للاخلاولكنفهها،الكهر!

للمةكتي!ىلرم!لمهدممع،للعسلمكللعلعهةالعر!حهرضفىالمفمدكد

العرأنىلأطتمعلعةليالصهئ!العلوملمعطماتلأراهمر-لعرخىولتفلسهر

الكتال!(.")شْالرسالةحولهاتدورالتى

لعرَكهلومموسسةالعزلن.ديلطيمع5لحمد(/دلصهد،ههد/)و!رلوردط!ه)1(

.م،891هـ/،7،401طومروت،مممطص!
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8ال!صىسعيديحيىمنابية*؟(

الك!3للعرأنالعلمىالاععازمعالاتيىظهرالتىالكشأعظممن)ن

لى4أنهةق)أماتكتال!-رأكىلى-الماضهةالضعسالسنواتمدىملى

المستشارحالهاهـهو.الممعرىسعهدممىالدكتورلصاحهه()؟(العلم8مشكا

فنلندا،فىالتكنوليههةالعحوث!ركزوالههئةالطاقةلسئونالأول

الهنالسةكلهةلىتضرحهكعدالعالملولىفى!زيلولاكلهععر.وثضى

متعدمة،مناصسوتللدعدكدة،هلعهةوظانفلىوتللي،لاسكندر!ةحامعة

اجلمنهناكتامهكتبوقد.!الهعهةوالدرلساتالهحومنالكثهروب

تمتوىماعلىالععهعلهطلع،المسلموغهرمنهمالمسلمهالناسفئاتكل

الهحوثتقدممعالمالىالعصرلىثظهرلالممكالعنمنالعرأنفةWكات

فىعلههاسارممددةمنهيهةللعؤلدكانهلةدلا.العارهـالعلعهةوتكاثر

مللمةلىطرصهالمفهرغممنهيهتهلهكانتنعم،؟اللأرأنهةللاكاتغرضه

منوشكرواهطلهالكتابهل!اوضعدواعى!تلنهدفههاشكِلَالتى،الكتاب

الخ....ساهدوه

هى4ياخلأصارالمنهجهة

المعالعات!عضل!كرمع،كالمسالةالمتعلعةالقرأنهةلأماتهوض(11

لحهاناههددسةالتفاس!!ةكاللد!دة

نظرى(.وجهة)منرائعامسطاللمسلةالعلمهةالضلفهة!سط2(]

اصهانالىممملةوالأكاتأمهانا،أكةأكة،القرأنهةالأكاتألىعودةلم31

العلمهةالتوافقهةاو،الاكاتاحتوتهالذىالعلمىالسيقلعرض،اخرئ

لأ.تتمتعالتى

11،1؟اط،العاهر-الأصلامىاهتاوثار.العلم6مثكافىقر!ة:أ،تصهد(سى)،/ا!عرى(الأ

-كه،2م.1991هـلم
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القرأنهة.النصوسمعضمعلنىحول)!برسة(مدكمةمكلرمرضا41

علىاط!فاتحتوقعتالتىالكشفىمثلهانطالعوفى،!اللعلحدطة

1(.إلأ!متىالماخمىاللرنهـهعمدى

كنحو،ضالصمفابية)،1،

متلدكعهالطيفىالدكتوراةدرعةعلىكنعوحلهىخالصالدكتورحصل

هامتثم.المطفاكزمحعدالدكتورلههاعلههالثمرفدمشقعامعةالىرسالة

لىثزء!ن()منكتابشكللىالرسالةهنهكطهع!هرونىالرسالةمؤسسة

.()3(الايمانمحراب)الطبكعنوانالحالىالمعلادىالقرلمنمنالسهعات!دالط

منهجالنلسهمؤلله!هشرحلمالذىالكتابلهذاالسادسةالطهعةالأنأ!ديناوكين

أغلبمطالعةمنخطتهنستخلصاننستطيعلكننا،معدمتهلىمحددةخطةأو

!لى:كماموضوعاته

نوسمهها،تفصهلاملصلاالطههة(عرضاالوالعلعهةالضلفهةعرض11(

الترأطيب.متيسهلةمعهاريتكان

عدممع،للعسالةالعلعىالعرضاواخرلىاللرأنهةالأكاتذكر21(

السلدمو!علىالتعررس!يولملر!اقهااللفومةللععدمةالتعرض

المفسررسنمعضأراءلو

لىالترسلعنالامس!علفاولذا3،الكتاهلاتمل!!صلديهولسنا

المالى.الالصللىموضوهناعننضرجلاحتى،عنهالكلام

ه!لرصلماوشفهمرا،مزمنممثرطالعؤانالمتورفىلاسلامهنلدعا،منسناج!كناسهلا(1)

فو،علىمصلاصظثهمالمولفالىلهرطواوكدلك.تالم!وضةالمكلمنسالة-للكصأنالمولف

.!كاسملكوروهو.فبلهلولةفى

هـ-ا،60،طلا،!روت-الرصالةموصة.لأ!انمحرا-الطي1علهى()،ءخالعى-لنحو)2(
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8ذهرةلبومحصدمنابية)!،

..الكهرىالمععز6)كتامهفىالمنهحكملميلمازهرةاكومحعدالشنىمرض

الىكانات)مكمالاتلههالكر3العرأنان4!عولهالمنهمهل!ااستهلوقد5)؟(الغرأن(

كهنهعاوماi100السعاواتلىالكونعلومدرسوااللهنأنوفعتلد،الكونهلم

مماكثهرةح!انقلهعدواالكونللكرتعرضتالتىالكر3اللأرأنأكاتتتهعوالو

التىالواضمةكالا!مارةالكر3العرأنلهاقعرشهدالحد!ثالعلمالههوصل

طلبلمن!فة،الصدقكلصال!لأةالحالتهنكلتالىوهى،تفصلولاتععل

لهنا،تعرخمواقدالمحلعهنالمضلصينالعلعاءمنكثهرارأضاوكد.الصلد!ةالحعائق

ذلك.غهر!فنمنومنهمهالكريماللرأنلشاركناالأرضطهقات!فنمنلمنهم

ملاحظتهنمنلامدولكن،سانهمنرص!ونحن

طهعو.لنوعلههمهتهمنظردالكرر3اللرأنمممفوالنكحاولون)نهمأ؟أ

لحهانامصئلونلأنهمون!لكهاشاريتهتومطوكعالداظهته!نكعا

!أتونواحهانا،مالتأوولللاظه!رهلون،كمتعللامااللرأن

ولاتتفهر،وهدوالنظر،الشكمنكعدتحررهدتكنلم!نظرسات

مل،!اختلاهـالنظررساتمعانههتترددالكر*القرأنشىأ!مح

منواللأهلعاحلائقانهعلىالكر+العرأنلىفاندرساالوا!ب

!هلناه.العلوم

مواضعهىثاشةحقائقفهعلىالكر3العرأنلىالكونكدرسأن131

الحقائقتععلللا،الكرسموكاللرأنتعالىماثةالمؤمنمنالتسلهم

ماككلالا!انكوحبالكرر3!القرأنالإ!انانولفظر،موضع

الىونتجهالكر!مالعرأنظاهرنتركأنلناكصحولا،علههاشتعل

الثاكتةالعلنمحقائقوتكون،التأويلكقهلالظاهرتانالا،تأدهـل

11ط.كالقاهرالعرس!ارالفكرالتوحمد.آ!اتالدن(صاجمحمودلم)دمحففى:عننقلا)1( ، 12 g
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تعسد،فهرمنالك!3العرأنمصتعلهالدى!التوللاخدتعتضى

معانهها.غهرا!!مفاظخروجولا

سؤندني8س!بي!صبص)6؟(مفابيه

القرأنفىالعلعهة)المععزةممثهلىالزندانىيلعهدعهدال!ث!هدم

كالعرأندالوارلةالكونهة*طتدرلسةفىلأسالسهةالقواهدمنعللا()9(والسنة

مكهالذىللنه!تعثلوهيء،اللأرسولملحالهثالويردةالطههعهةالمسائل

المعل.هلالىضرولالتهاعه

طىالههماالقواعدهلأهوتنلضص

صشوسهولاخطا،صعتر!هلاالدىالمهطالطمدلالعلمهوا"ملم11(

للضطأ.;IJA..وهولإزدهاد،طملمصود،الانسانوعلم،نعص

علمهةحعائقهن!أكعاالدحة!طعهةاليمىمننصوصهن!21(

!طعهة.كونهة

لىظنهةنظر!ماتالعلموفىدلالاقها،لىظنهةنصوصاليصوفى131

ثهوتها.

لعلممنوثطعىاليمىمنهطعى!منصلاممكللن!كنولا41(

!طعهةاعتهارلىخللاهن!لنللاادالظاهرلىوهعل!ق،التيرر!هى

اصدهعا.

الصمهمةالمعانىمكلتحهطعامعة!دفاظنزلتلدالوصنصوسان51(

حهل.كعدمهلابخهورهالى5تتاثدالتىمواضعهالى

رفضت،هلمهةنظررسةومهن،للنصقطعهةنلالة!سالتعارضوثع)نا61(

لاناعلما(.شىء!كلاحاطالدىمنوصالنصالأالنظر!ةهله

(ti)صاش.مرجع.والنةالقرآنفىالعلعةالمعبر،:ا!(عد)الئخالزندانى
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كانلانا.النظرسةتلكص!ةهلىللهلاالنصكان!هعاالتوالقوثع

كها.النصكوول!طعهةالعلعهةوالمعهقةظنهاالنص

1V)ظنى()نهوىصدثولم!هنلطعهةعلمهةحعهلأة!سالتعارضومعوثا

القطعهة،الصلهلةمعلهتفقهالحدهثمنالطنىلهذول.ثهوتهفى

اللطعى.لهلأدمللتولكلمه!كهعدلاومهث

الدفي8ولدالأصينمحصدمنابية)7؟،

لفظةعلههاأطل!منهمهةلأركانالش!ولدالأمهنممعدالش!عرض

كونهةلأكةالعلعهةالمعالحةعند!هاالإلتزامصيميالصدودوهله)المدود()؟(،

وهىا.كالعرأنلردت

من4للا!دالعررههة.اللفةعلههتدل!االتعهدضرورةا11

نزولاياناللفةلىكانتكعا،الملرداتمعانىتراعىلن(1)

الهص.

تها.وديالعؤاعدالنحوتتراعىين)-(

مضرجلالنثاهدةخصوصاود!لاتها.الهلاغهةاللواهدتراهىلن)-(

كالهة.!لرسةللياز*يىالملهلةمناللفط

هعلعى.اللأرأناعيازكهانفىالتأسلعنالهعد21(

لما:الأصلهىئضعلملنطرهموضعاللأرأنحعائقتغعللاان31(

رلض.عارضهاومافهل!افثها

كالفروضلا،العلممنالئاتمالهعهنىالاالعرأنطشرلاان[tأ

الحدسهاتأما.وتعد!صفحصموضعتزدلاالتىوالنظرسات

صالق.صجع:ولمانعشاهنر!كنللقرينللعلعىالتفرث!لاصة:الأصن()سحعدالئئولد(1)
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للتصم!هرد"لأنها.اللأرأنمهاملسر!عوزكللاوالطنهلت

و!ت.فىديللأ!طلتكنلموكولتعول،

!ففدىه!صادمحمهمفبيةلع!

العلع!ةاللريساتسكمناللدد!الدشحعلمحمدالدكثورلاستلا

المالى.نلمهلادىلعطمرسالعرنمنالثلنىالنصدلىالترأنلىالكرنهةللاكات

طوفهنيلاسلام-لسهعلسمولتا)وهىطلعنلااالصالثلا!الكتيولعل

الرغم!علىللعل.هلافىاللندىالدكتهـركتي!مهى()؟(وهكوناليود-دال!

اللاءلىللهلفهرمنصملالسهم-همرهلىية!دليل!-هالِعنالىمن

هوللا،مصمةمنه!!عواه!طتزملمفهيلاالعرأنهةلا!لتمعضعلىالضوء

ينمستطهعالهاحثلكنثناطما.هىحتىرلاكثهه،لصدملدمةلىهث!اعرض

الكونهة،للا!لتاللندىاللكتمدتندلطرطة!ىا+سيلاحظ

سعهاالتىلعرأنهةلنصوصلملرلات!لموكةمالهصطهيلاهثمامهدملم11

تصعهلأهللطلوم!النلعمنلكثهرلال!فعدرمالنلى،كتههملىلىالمؤلف

العرأشى.النصخلعةلىمد!عاعىالعلهدالعAىحت

كالمفسررسيلاسععلنةدحقىالتلسهرمنللثور!ىالرم!لمهدم21!

التىاللرأنهةالنصوصمعالعةهندالمهطةلضلألىللعاصرمن

الترول.بمتعللا

دىلعلمىللأععلز"اععاقى،لمعمومةللزلدهرشلأخهركتامهوفىلم31

صلصاتهلىالتوسعمن!طمىءلضرىمرةوهرضهاهلدثم،اللرأن

!ملىطىالكتال!.هلاظهورمنسنويتهمة!عدالأزهرميلة

كتاماته-هرامةلىضمرزونالعلماءمعضمعلتالتىحوانهها-

أن!مكنامأو!الراى،"تنسهرتسعقه!عكنفهعامالاسرلدتتسم

اصهانا.االتأهـسل،تمتكنلرج

لاصلامام(،/769الكونكها"،)739المعلسمماتاالدن(عصالمحمد)هـ/لفندى)1(

31!رصلرفى AAY)للكا-.العامةالمعط!هعمةياولى!لهافى!للها
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tنوفكسوؤقهصبدمنابيه)"\،

عنالكتا!ةدىوالركنصهي-اللأرصمه-نودلالرزاقههدالأستادلسهم

اختلا!عدىدصدسثةوالعدومالاسلام!هناللرسول!اصرالمتطخدةالعلاثات

هـضربعلوره!دقههاالالمادكانلترألىيلا-رحعه-rajلنواعها،

متوحهةكتاماتهعلكانتلنا.كلهوالعالمول،الاسلامىالعالمفىامانها!أظالره

الرسولاحاد!ثلىالعلعهةالمسائلىيواللرأنفىالكوفهةالأكاتدريسةالىليس

الإسلاملرسالةالعلعىالصوهر!هنالتراوللاظهارمتو!هةهىما!عدر،

اليلى.العقلىالعلعى!اللل!اللأ!عودلاثهاتالهها،الناسحاعةومدى

الكونهةوالعواتالعلعهةللعسلئلتناولهدىمحلدةخطةللمؤلدنرولم

سَؤقثم،الواحدةللمسالةالعلعهةال!ضلفهةهرضفىالاسهلياللهم،اللأرأنلى

منالمأثورالىالرعوعدونمنهعاالرسطومحاولةهلهها،المالةالدرأنهةالنصوص

كثهر)لىالصف!العلعقةالمرامعالىالرموعحتىلو!لئودةالمعالعةلوالتفسهر

وحاولاملهمنسعىمابزاءالويسعةلرحمةلهاللأنسلىولكنناكتهه()9(.من

حهاته.لىكحعلأهلن

8الضوهوىاللهصبدمحصهمنابية)03(

العلوملارككلهةالاستادالطمر!اوىيلاههدمضداللكتهـرللاستاذئرلم

دراسة4والكون)اللرأنهوواصدكتام!سوىالمع!هلافىالقاهر8(حامعة

العلعاءمنوهو.سلانلس()2(!ايلىوالنظرالععطة!نالوثقىالصلةت!ن

هذاونشر،والأنلس!اىلىاثةأكاتلههانكتععسوناللهنالللائلالنظرسن

والعلمالئنة،ام(719،اطكالعاهر،،ال!ئعي)ثارالحثوالحلمالإصلام:الرزاد()ععدنوفل()؟

،دار!خ(يون،اط!معر،العي)داروالعلمالد!نثش،م(،791،اطكمصر،العي)دارال!دث

وتا!ةفعه..دواهالعرآن1(9791،اط!عصر،!وم)أخارالماءوأملالأرفىأمللئالنضاءكزو

.(1،8391ط،!ممرالهوم)أخار..وضفاء

الآناقفى،ابظرالشلةكنالولتىالصلةصثراصة:والكون!لترآن:اة(عدمحمد)دلمالثرتاوى)2(

الاطاع.د!تمالر،وداردخ،الطبعةرتمطون،لالقاهرالزهراءمكبة.والأنفى
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)اوالنظرر!ةالعلومانسلاخهدموهحاولة،لاسلامهةيامةشها-مهنلاتعا.

لههماالمسلعهنوتضلعتكاملها،هلىالععلولءالتيرسههةالعلومعنلانسانهة(

لسئةسوى!اقلىاكةأكاتدراسةمنلنعادجفههمعرضلمهطوكتاولمعا.

هلىالضوءطصلىطاثتههدروصاولهرضها،لىلعادرشا-لى-لكنههللط

وتتلضص..المسائلمهلهالمتعللةالعرأنهةالأماتفىالعلعىالاععازا!طمعض

طى)لاالمسانلهلهمعاليةلىلكرنه

ى!!عهد-منوقر!بمنتشهر-التىاللرأنهةالنصوسمثرسوو11(

اللرسمة.مكلالكونهةالمسللأ

سوق!هلهط!كونولهد،المسالةلىالتعرص!نالعلعاءأصاءعرضلم21

أخر.ا!هانا!عدها!كونو!دلصانا،!عضهالوالنصوس

اوحهلو،العلعىالسهقا!ياو،والعظةالعهر8ومهالمشملاص31(

اللرأنهة.النصوصهلهلصتوتهاالتىالعلعىالاهياز

عرضفىالحلهئضالعلعهةالمراععالىسوههعدمالمؤلدعلى!مذولكن

وكنلك،الدرلسةمحلالمسالةقىولحعائقبنطرط-خلالمنالعلعهةالأراء

السا!قةملأتداسهرعرضها(التىالساثلمنكثهر)دىاكتراثهعدمهلههكُمد

كشخصوصاالمسائلهدهشرحمصحدماءوماالتلسهر-كشيعهاتول-

تناولها.هندالتبررصهةالعلمهةالروحأصما!هااظهرالتىالتلسهر

مصلم6مصصمى)؟3(مفابية

القرأن()1(اهعازفى)مهاحثعث!انهلههمكتابمسلممصطقىللدكتور

التهارهذاتطوروكهد،نىالعرآالاعمازميالاتفىهامةموضوعلىفههتناول

مهاالالتزامكجبلضواكطالمؤلف!عرضالكتابلصولاحدولى.الزمانععر

،نالقرآآكاتفىالكامنةالعلعىالاععازوحو.من!عهكشدفىالعملعند

م.M11هـ/ا،1،80ط،سا-ابارمار،الترق)مح!ز!ا-ممطنى()،/سلم(1)
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لأكةتناللكر!دلمن!الاتهاعخدهدةللولد!رسامنهعهةالضولهطهدهوتعكل

الكرفي.

الذىالواحد،هـمهممعرفةالىالنلسهدلهةيىهدات،ك!اليالعوأن11!

!ععارتها.كلده،لأرشدىخلهدتهالانسانحهـنلنارلتها!تعت

الىنطر.ل!لتكعا.ولللحهطالكون!ىلانساننطرالعمانولت

هومعا!لانسان!صهطمايىلانتهلهو!مديهضا،النمساععاق

!الأما!المتعلعةالدرأنهةالدرسملصثهصكدهفى...لضلمتهسمضر

الفرفى.هلاحلودلىالكونهة

قحع!معلمالضأمطهلاا!شحل!،ط!لرولالاهراط!ثر[21

التيساتفهعللنضهفىللا،تحثمللامااللرأنهةالنصرص

لرطنافعدلمعلنال!ن،لأنسلنلمصلحةللسضَرالكونلىمامصدد

منالفرضنتعاوزلنصهمىولاشدا،الههاتطمدناالتىلاماتمناتلى

!ضصائصلعائقدىاللوص!ىالعهرةولضدمالنطرلناالعرأنتنهط

علمهةكتيالىالكلسهر!نلككئيفتثمولى.بكونهةلأموردثه

...11منضصصة

!وئاطهلمرناللأرأنىنلاسلو*،العرأثىالأسلو!مرو!31!

الماتلحوينيرالكوفهةللعضاماعرضهلى!صوصا.التأروللى

دلالاتالىرحوهاهلاهـسمتلزم+ولكصهطمايويلأنسانكلالمعنوتةو

...اللثةلىوامبمتععالاتها،والمعا!ةالمعهلهةالعرأنهةالكلعة

الدهائقلستعع!ميي1،*سثدلالملأاطالطمهةالملأاث!41!

التىالعلعهةاللرخمهاتلوالنط!ساوليسهيلا،تتفس!رلى!علعي

نظر!ةكأ!ةالأكةرولعدموسي،العلعهةال!صعهعةدسحةالىتصللم

حتىلوللتحو!روالتعل!غرضةالعلمهةالنططتلأ،علمهة

الهطلان.
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اللفوتالكلمة"الواحدةالملهتهلىالأ!ة+لالةحصرهدمه(1

هلعهةحلهلأةهناككاتواثالآوميكحعهلهةدلالاتلهااللأرأنفى

تIVVaنرلضلاصهفىولكن،مالىللاالدلالاتهلهاحدىنؤ!د

لأخرى.

العلعهةه3sوالملااللرأثهةالمعاث!تالنصلدميسلأهالة61!

لرأنهةحعهلأةمونتعارضحصلل!ثا،الدلالةقطعهةالعرأنحلائقان

هلهتعصصومص!التر!ثهلانهفىجملعهةحلهقةفهصعتعدوما

نظررتهىيلهحعهعةلهستانهاصمتماغالهاالتى،العلعهةالمقه!ة

للتفههرخاضعالانسانلعلمتورطما،التى!هموثتعددتدانحتى

تفههر!فى!عترر!لاممهطلطعى!لماملقكلىاثههلم!اوالتطور،

تحولر.

حلأاثقالىلوصولوهوالمعرهةاطليدىالد!أثيالمله!!هاءلم71

عندوالمعار!العلومعنوالهمث؟(0القرأنىالعلعىلمنه!المعر_#

ممبلمناثهاعطلهالتسضهرللسها-هللسلمهنغهروعندالمسلعهن

يدىهلىقبرىالتىالكشوهـالعلمهةهىئكثهرة!ص!،لاولن

طرى.لاحهثمنالعرأنتأكهدلىالكالركسعىو!دالكافرسن

دار!خ.رروناطكعدر،اولرفداراولدر.العلسوالمنهجالقر!:الحلهم(عهلم)المئارالبدى(1)
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الأياتدرأميةالصعم!المهع!jاصو

Iلosال!ريمألالرأةلى

العلمىالتعلهقعندتوافرهامنلا!دوضعاناتلضواولعرضطىلهما

حوانبداظهارلقرآنفىالعلعى،االتعع!سئهشئتيوان،الكونهةالأ!اتعلىا

منالمدكثةالعلوم!لتضضصلىوهعمنوللل!،تتضمنهاالتىالاهعاز

الأونةهدهنىظهرتتسعهاتاستهعادهلىنركدلنونمي،المسلمين

االتفسهرومئها،السلهمالواعىالعقلهـسرلضنها،الاسلامىالمعى!أ!اها

تععيقلىط!امضلأل!لكللعرأن،لعصر!التلسهر5و،للعرأن،العلعى

عرضدىليتهادهوانما،الأطتهلهفىالعلصلاعياز!وه!املاءالمداههم

عوانبتوض!يطمنهلبهةخدملتلهضارو،لاهياز!يدامازالملاههم

فىعرفناهالدىالضلصكالمعنىتلسهرالأحولىمنمملوليىالتلشهر،لى

العلعاء،منندردههطضصصوالدىالمالىالكتربنالسالتالفصولصدحلت

الحدالعائمصياوراوامدسر،لقم!العمل!لاالقانمعلىنطلقلنصعدذلاكما

االلد*..اهنافلسهعلىهوفهطلق

الكركملللرأنالعلعىلاععازلهيلههانالههاتوصلناالتىالضوامطوسا

لتوسعالكونصوههاحثهنالتيرس!نالعلعاءمنالمقدعةالعلمهةوالضعلت

فهى4الكر+للقرأنالمعنمدةالنفاسهرأفافى

التنمميو*فىالوسولىصنالماثووالىالوج!(؟)

علىمتكئااحدكم!لهنالا4الصحهحالحدثفى!اللةرسولطول

ما،ندرىلا4فهعول،عنهفههتأوكه!رمما،لعرىمنيامرمأتههأر!كته

اللة!رسولحد!ثضركونلمنشدكدترههبهلااتهعناه(،اثةكتابلىوحدنا
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كلعاته،مدلولاتوتوسهعمعانههو!لمرحالعرأنتفسهرلىولالاستعانةدون

لالا،لهملصلةللسنةميملااللأرأنكانل!لا!ه،ول!فهللرءدنها)صلاحولون

له.شرحلالسنةموجزاالعرآنكان

ثم،،النمىهنكالمنعولكاخذانال!نالعرأنآكات!ععالحةالقاثمعلىكمب

!عنزلةوهوالهمأصداوللأنهم،الصحاكةعنالمأثورالتفسهرالىكربمذلك!عد

تفسهراكان)ناوخصوصا،انلسهمعندمنشهئاكقولونلافهم،الههالمرلوع

عرسكلسانباءالقرأنلأن،لللظاللعوىكالمطلولهذاكعدكأخذثمهقرآنهِةلأكة

اصلهناللرا!هـسثشرط،!الرا!والاصتهادوالتأهـسل!المفهومكأخذنم.مهين

فىقال)من:!ول!الرسوللأن،الدكنوامورالصنرعهواعدمنمعتمد

همل،منالصهثهذ!معنامروثد،النار(منللقهوأمععدهعلممفهرالقرآن

!شأنه.الكلاموفَصئلنا

س!ضقلمة8بلقظسيرثتنس31)"(

ر!وعَاكرععلىعلههمغدملنقهلاللأرأنهةلأكات!ععالهةاللائمعنى

!كادونلوالعلعاءأمععمامنهاصضهرلنالمعتعالةعلىالتلسهركشالىمتأنها

والأساطهروالمموعاتلاسراثهلهاتمنو!مفؤ؟همتهلىكعععون

ونحن،ليلك!ى!نمهالتلسهرصاصيلكنللر!ملتهلهمن!در!هالو،والضرافات

الطهرى!ر!رلامنالعرأن،قلسهرلىالههانممع45!هأالتفدمهرلهنضتار

)ممالرازىالدسلفضرالفهب،مفات!05الهحرى(الثالثالقرنعلعاء)من

)منللهيضاوىالتلوول،ولسرارالتنركلفوار05الهحرى(السالسىالدرنعلماء

علعاء)منكثهرلابنالعظهم،القرأنتفسهر05الهبرى(5الساالقرلمنعلماء

هشرالثالثالقرنعلماء)منللاوسىالمعانى،اروح.الهمرى(الثامنالقرن

منهملنختارعشر،والخاسىعطمرالراكعالهير!نالعرنهنفىواما،الهجرى(

التفسير5،العزائماكولماضىالعرأن،السرار،لطبلسهد،القرأن"ظلال

متولىمحعدل!مامالخواطر،5،حجازىمحعودممعدللدكتور،الواضح
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هاماهتلسهرا!عَدْالأخهروهذا،حوىسعهدللداعهة،الأساس5،الط!عراوى

0011.منهمالعلهلالأاللارسونالههطتفتلموللاسد

88ممطعدبممو!التض!ثي(

ثمومنواعظعها،الأععالاخطرمنعمللهوكهدهملطةسمةالقهامان

ئتعضقاالكونى،علعهمنمتعكئا!كمىءكلهـههللولامكونلى!هاللقائمفلاكد

للالداظالالهم!يدملعا،العرسهة!عواعدككهـنلنثانهاثم،العلمىتضصصهفى

النمو!علومتسلح)ناالاهذالهمأتىولامعانهها،لىهـععقهنها!تكلمالتى

منها،الضرلمورىمال!دررلو،و!دىوكهانمعابمنوالهلاغةوالصرهـطلاشثلأاق

والناسخالنزولكلسهابالأخرىالقرأنهلوممنمقلرِهحهطا!كهـقطن

الطهن.يصولوكللك،والقراماتوالمنسوخ

العلممِه،المعصياتحظقىمنالتثبت)ء(

كعناسهةطصها)نههل-الكونهةللاكةالعلعىالاكضاحكعهعةالعائمعلى

عن!تعد،الثا!تةالعلعهةكالحعاثقالاكلامهفىمأخذلاأن-مناسهةومدون

لاما.والتممهناتمالالتراضاتوالمسسهاتوالظنونوالفروضصلالاءالنظر!ات

!المرارةالمعادنكتمددهاطهةالعلعاءهلههمعنعماسالثاتالمعاثق

الحوىالضفطتحتمئو!ة001درعةهندالماءوتهضرمثلا،مالهرودةوانكعل!شها

حولودورانهاالأوضوككرولة.المثوىالصفردرمةعندوتعمده،العادى

الشمس.وحولمحورها

واقعةنسهةالعلعهةوالمقهقة...:الشعراوىمتولىمصمدالشهخطول

فأن،العهلهولهل!ا!ا!عةلهستكنسهةثزمناالاأما،للهلوعلههاسهامعزوم

الجهلوهوحقهصغهرشىءعلىتدلهلفهذاواقعةغهرقضهةاصدقاوأحزم

)؟(.!عينه

طدق.مرحع.القرقمعبمأ:متولى()محصدالروى(1)
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هندمااللرأنهةللملهلةالعلمهةالحله!ةتطا!قالطمعرا!كاالش!هـ!ؤكد

لهرضاكنظدتمعردولهستأنداهوضحنلهالدىمالطمكلالعلمهةالحدهقةتكون

ممعهعةالهعضضملقد4القرأنهةللصلطة!النسهةلأمروكلللد!تضمهنا،

تعالى(اللةملولمسطمةلأرفىكهلىطللكأكلللد،لهستهـصقرأنهة

الهسط*لسممرار!نىالمدمأنعلماأالمعرأمددداها.."91(()للاطى

لأرخىتمدلأرضهلىموءفىلمن،كروىلع!ميلاككونلاوهلا.حالة

!أنالعولال!ن،كرو!ةلأرضكأنتالا*!صلثلاوهط،ومهسوطةمعدولة

لفظلمدلولسلهمغهرمتسرعلهمولكنه!رأنهةحعهلأةلهستممسوطةلأرض

و!معهلةكونيةحقهقة!ونوهعىتعارفىهنهكنطمأمعا،تعالىاللأهوللىالمد

لرأنهة)؟(.

ولكنوتنسقئفعَغالنتائحمنمععوعةفهىالعلعهةالنطرطتولما

الواته،وتطورالعلمتعدممعهلههاتضذومأظمهاتظهرفهولتمنتسلملا

وهم،منهمهسلادعاتهاهنهاط!العالتىدلارقلأاه،لنطموءنظرية5(يعثلتهاومن

معاكمهاومأ!لما.!علممنلل

!عضتلسهرالعلعاءمهامماولظنونفهىالعلعهةاللروشو!ا

قاطعا.دلهلاالولضحلتفسهرهامعدونلاالتىالظواهر

ولىترممهةلنهافهر،الدوامهلىلممر8لنهاالعلع!ةللعرهةطههعةمنلى

صعائقمنالهومنرا.فماثدر!مهاهولاللطلعةالمدهتتعلرم!انهامسثعر،تعدم

لاته،العلملى!صوراليسنلكومرد،نصممهلوثوس!غدلىنرلضه!دثاستض

قكمسفتبدكدشىءقكمثئدوكلعا،لانسانىلعكلطههعةفى!صورهولانعا

ماأهـهناالضالقصنع!دائعمنعدصدةأ!اتوثكمنئلتعدة،مباهلمعه

الهمرلدلدهـهىلكلماتمداداالهمركانلوأ!ل،ماطلااهلماخلعت

مدد1()2(.!عثله!ئناولوسكلعاتقنلدالهل

.امAVA,روا،كالناهزلأسلامىابار.النرتنبؤ(ضولى()صدالنعروى(1)

عالمطلةفى(131)العدر.لاسلامنىالعلمىالنكرليار!خمقدمة:طم،أحمد)،1صهدان)2(

9طا،كالكت،المض AA.ام*
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العلمهةالمعهعةلىطليلنالعلالةالمهمة!هلهالعائمهلى!دللااثن

الدىكشيتويتر،الحعتلهلهالتوقرتوهروهوالطا،هنهمحهدلامهعَاحمرطا

العرأنهة.طثMول!لفتنا

منالثالت!الهلأكنىلاللنالىوئلفئملكراللرأنكونهلتئمطرحلاوهكلا

لمانتعحصوموضعلمصمملهىالتىمالنطرياتولاملأهروخىلاهالعلوم

وتوالىالهموثوتطورالعلومقعدممعوثتفىلىللا!طلهرضةتكن

الكطمو!.

الوا-8سمفتعصموسة)5(

مفاظفىثراؤهاالعرأنلفةوهىالعرمهة-الللةسعلت!ممن

اللفظمدلولاتتعالدخصائصهاومن،ولهلافةوالهد!لههانوفنونلالمترلفات

لمدعلىهمَفر*معهن!معنىالعلعاءمنلأسلا!حدلمدف!ول،معلنطوكثر8

التىلأ!ةهـهالتالىللفظمدهومتععض!هطصدأخرهسنىمأخدلنيئمدثَون

دثعافة!سسلليدئىول،حلمهنثدرمنالفمناطلاقا!نىلاوهلامها،ليكر

وفنكر!اق.واحدوالللطهصر.،لىوكانتلعالهثومرلتىالعلعهةوالعطهات

الحلهل4العملهطفىالماحتنسعدالنىاللفو!ةالمعاعم!ممنهنا

العز!ز(الكتليلطائدلىلتمههز)!صلئرث!وىومنكلور(الاهقالعر-لسان

المنهروللعيملالمصهاحالممهطلعدوسوكللكهاللهروريلدىاللهنلميد

الوسهط.

!هنفر!اهنكلنالعلصالاهيازمولني!لزسمةالقانم!علملن!كيم!

صالملسروالعرل!لهمهماهـهمن،العرأنتنظحوناللفوا!ةالملرلاتمعانى

تستعصىيهنمر.!لاطمعر!ةمننحوِعلى،للتععهةللمورعهرمنها

مرةيزمانهمفىمعارفمنلهمف!مامعدتعثمهاحقهقتها-ههمهمعلى

لضرى.
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مقرفى،امبكمليللاسقدصكتفيروحمهسلىسعمبق+(

!مهنالدرأنأكات!هنسهالالا!بدوالنالنهوركنالماحثهنهلى!س

خاللةكلهةيمورهوانمااللراولللحمالأذلكالعلعهة،الهشروكمشولهمعلوم

منكسير8لمماتتكهـنتعدوألاسو!لحعلموفهمالهمفمرهلوموسايهدفاهخلودا

p.الشاملاللىعلم .J Mlمنصفهرولا4لىطزطلمكتابالعرأنانقلنانا

القرأنفىالعلعىالسيبنتثهدملىالعزموععدناالهغبععناثم8،الحهاأمهـر

استععلنا)نال!ننا،المدشةالمادلةالععوللاثناعسلاحاثلكمستععلهن

لىالوهوعمنمناصللا!عفردهاواعتمدناهاو!حدهاالوسطةهذ.

نتعرضكنلكلأننا،المسلمالعالملهها!هيىىزطاتمنخلاصولا،مزالق

معونحن،الكتابهناأنزلحنمااثهلريمماماتفصهلاتلىاثهكتابلالفل

دورانهنكخهراوالطلوهوانهنلهوضحالهمعثهما،النمىمأنطولوناللذ!ن

معثدانعالأحواء،وارتهادالذر8انمنمطارعنمنىلووئطعِها،اررك

العلماءمنورثته!عد.منالمهمةكهذههـغوم،ععهعهمالهطمرلهداكةالرسول

مهمةتهصدنهاه.ولكنوتنتهىالعالملهامةتقومحتىلأكاممرعلىالأجلاء

العلعاءمنالعزمدلىمسئولهةالكونهةللاكاتالعلمهةالدوانباجلاء

..المسلمصن

استعانةلوالحدكئ!كالعلوماستشهادكل!كونلاعلىالتثدمناننلا!د

!صهفةدانماالحصر،كالجزم!صهفةككونيلأا،الأ!ةمفهوملتعمهقمها

الضوا!ط،هذ.منالأخهرةالجزئهةلىذلك!هانوسهأمى.لاسمئناسيوالاحمم!

اثة.شاءان

(V)تعدهـالهواعمح8مراعاة

منلقطاتتأتيوركما،عديدةكونهةظواهرواحدةقرآنهةآكةتحوىر!ا

اعجازعرضعندعلهناانن،متفرثةمرأنهةأكاتلىالواحدةالكونهةالظاهرة
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كاستنتاجاتلنخرجكلاهمااوالمسلكهنأحدنسلكأنالظاهرةهذ.فىنالقرآ

خلالمنحِدعلىئمذتناولنمظواهرها،الىالجامعةالأكةتشررسحوهعا،عامة

منهاكلاكرادومناسهة،القرآنمنأخرىآكاتلى!كرهامواضعوكحثتقصئى

العامالسهاقو!هنالواحدةالكونهةالظاهرةلىنلكلام!سالر!طمع،موضعهنى

اوجهلابرازنههاونتنبواحدةظاهرةنىالواردةالأ!اتةكاننعرضاناو.للاكة

سها.الموجودالاعجاز

آيةعلىالكونهةالأكاتلهملىالاقتصارعدمالضريرىمنأنهكععنى

الأخرىالأكاتكقهةضوءلىالامهفنولاالناظر،ءلىمعناها!خلىقد8واحد

.!لعرآنسورمنمتلرقةانحاءفىناتهاالكونهةالظاهر6فىالواردة

هوماياتهاعشرعيىنكونهينالعلماءوكافةانفسناننصحل!نناوععوما،

المتعلقةنهةالقرآالأكاتفههتجععاذ،الموضوعىالتفسيرمنهجلىمعروف

الهعض.معضهااماموتذرَسالواحد!الموضوع

(A)!للضوثن8الكليةبلوحدةالالها

قضاكاسلسلةلىالضاسىالكتابعنوانهو:()1(نالقرآمبمنتعاملكهف)

تأليفمنوالكتاب،الاسلامىللفكرالعالمىالمعهدصمدرهاالتىالإسلامىالفكر

العالمىالمعهد)رئهسالعلوانىحايرطهالدكتورلهوقدم،الفزالى.محعدالشهخ

العلماء-استمدلقد:العلوانىاياستاذطولالتعديمهذاولى،(الاسلامىلللكر

إليهواستندوا،الكريمنالقرآمنمختللةمعار!-تخصصهمجاللىكل

نىالفكرىالتطورلحالاتتهعاوذلك،شتىملهوميةكطرائقوعالجو.،يأفهامهم

يقرا،ةالذىغيرالكليةوحدتهإطارلىالقرآنيثرافالذى،الهشرىالتاريخسياق

وتشريعاقصصاإليهينظرالذىانكما،الكلىسياتهاعنالأيا!تسلخ،انتقائيةقراءة

الزمانحدودعنمجرداخالداشاملاجامعاإليهينظرالذىغيروترهيها،وترغيها

سايق.مرجع:)محمد(الضالى(1)
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فىالموضوعىالمعاللهوالقرلنلن!اعتهار،وحرتهالكوفىالهعود!طى،والمكان

صالمكان.الزمانوتلهراتلستعرال!ةوعهر،وملا!اته!ركتهللكونالوعى

فىنلنسهاهـسكن،عدطةالقرأنخصائص)العلطنى)؟(الدكنورهـعلول

النزولمرحلةتعاونلهما،التولههفىترتهههلىخاصةالمنهعهةالكلهة!حالته

ووضح،الأسلسىوهدلههاعموساسورةلكللهصار،مالمناسهاتالمرتهطلوالممزا

الملظلىتلعسها!كنكعا.الكلهة!حدتهفىالعظهمللعرأنالكلىالممهـر

علىالمههعنفهو،الزمانىللاستدعاءتهعاالمكنونوتكشدالعطاءوتعلد،ألالهى

!ركتهالكونىللومودكاملوعىمنكمنمه!ا،والمتفهراتوالمكانالزمان

اوللماضىكعكنفلا،اثةككلماتمدركافهه!اكلهالكونوعى)نه،وعلاثاته

صستدعههمامنهكاخذ!انمامطلقا،الكتا*مهصمصهطكالمستعلالماضرد

طرائقوعهروالحضال!ةالاجتعاعهةومتعللاتهالتال!الظر!كنسمهةعصره

فكر..

بمقاو!!ضو*القز(")

نؤكدفناالا3)2(،الكتاهنامنسامقموضعلىدضمناهاشروطهذه

لىالواردةالكونهةالأكاتفهملىالمحازالىالحعهلةهنالعالولعدمعلىمرارا

علىوتمعلاللمظحسةمنتعنعالتىالواضحةالعرأئنلامتاناالا،العرأن

غهرالظاهرمعناهينعلىلنالد"!دسنةالللهلهلالههام!كونفمهنئذ،مبازه

حهنئذالنصلنوول،منهضهالرماغهرأخرمعنىمراورول،المكهمالطمارعمراد

لهها!لاحون،يلاحتعالسه!علىالمتهالرالظاهرغهرأخرمعنىا!ونصرله

اعمعدهاالمىالكللهةاللاعدههىوهذه،العطعىالعقلىالدلهللنلكمنقضوغهر

)رال!التخاطبلىالأصللأن،الشرعيةالنصوصتأهـوللىوالجعاعةالسنةاهل

ككونقرسنةولاداعغهرمنالظاهرغهر)رادةاذ،خلالهدونالمتهالرالظاهرالمعنى

!خفى)3(.لاماالمفاسدمنذلكولىوالاستالادةالالادةفىخللا

نفه.المرعج:القرذ(ع!نتعامل)كهفلل!-دقدسعه()1
;r)ول.االها-منالادسالنملانظر

،869.6ول،،المدنىمارنرالها-.الهاءسركْل!ر!ي))محعد(فاضل)3( Yام.
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الصوهبه8علم؟()

والأسهابتحصيلهالىالطريقوكفن،السعوطىالدهنجلالالامامعليهكد

الوحى،معانىلفمللناظركمصللاانه)اعلم:"المرهان،فىفقال،لهالموجهة

مصزوهولوالدنها،ص!اوهوىاوهركاوعة4لهه!وفى،اسرارهلهكظهرولا

مفسرقولعلى!عتمدأو،التم!هقضعهدأو،*!انمتمققغهرأوننبا،على

!عض(.منأكدكعضهاوموانعخضبكلهاوهن!،علمعندهليس

الضميروقنعيةالنفةوسلامةاللأصدكصمةالموههةهن!هالمرء!مرزكنلك

معانىروعهفىاللهسفثيىذلكوعند،القلبوتطههرالنلسوتزكهة

ماهدواأوالدكن4نعالىالكةلعولمصدافاكسنلهمهاهأنغعره!سنطعلا

وقولالعنكموتا،أالممسلأ!ن)96((لمعاثهلانسهلنالنهدثهملفا

(.كعلملمماعلمالدوزتهعلم!اععل)من:!اللةرسول
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المفشود!التفسيرموسموطة

لأالئهحلى

الخاصى
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كهنمعرلىتهادلهناك!كونأنمنهلاكدالذىوالواجبالضريرىمنانه

العلوم!علعاءالكونهةالعلومهلعاءفهلتقى،تخصصاتهممغتلففىالمسلمهن

تععلالتىالتعهدكةالأمورالكونعلعاءَالشرسعةعلماءففعفم،الشرعهة

هـسلتقى.اطةعندوالملهولائرضىالمستوىعلىوزكاتهموصومهمصلواتهم

شثونمن!الكثهرلهزودوهمالشرعهةالعلومرحالمعالكونهةالعلومعلماء

!الت!عمقالشرعهاترجالنلزمان!عنىلاوهنا،الكونهةالظواهرواسرارالحياة

المقصودلانما،والللكوالطبوالأحياءوالفهزكاءكالكيمياءالعلومساثرلى

الوقو!أحدهمارادف!نا،!التفصهلاتلاكالكلياتوالاحاطةالالمامهوذلكنى

العلوممنعلمكلفىالتضصصاهلألىمالرجوعلعلههماامبرتالصهلعلى

المختللة.

فىوالسقوطلزللكحذرواانالعلومسائرفىالمتخصصهنعلىأنهكما

!أخذواوان،الكر!مالقرأنلىالواردةالكونهةالقضا!افىكتكلمهـنحهنالمزالق

حتىالمنظور6الأكاتعنالمتحدتهالمسطورةالأكات!فهونحينالكاملةكالحهطة

اوعنها،الحكهمالشارعنهىمزالقفىكلامهمتنزلقيوشططفىطعوالا

ككونأنعل!هم:لاعمالاابلها...منVكاتاتنظلمدروبلىمالأكات!ذههوا

لىمحثناهاالتىوالضعانات!الضوا!طمنضهطاالموضوعاتلهذهؤلوجُهم

السايق.الثصل

مناهمهمتفاوتتثدالملسرينأنالزنلانى)1(الممهدعهدالشئيوضح

دقاثقهكعضعنتتحد:اوالكونتصدالتىالقرآنيةللنصوصبالنسهة

عليه:والتعرفكاكتشافهاللةتعهدنامماوهىواسرار.،

والنةاقر!فىالطيللاعبازاثانىالعالمىالمرتمراقتاحفىالزندانىاكعدعبدالهخكلمةمن(1)

1هـ/ا04)7يالناهرة 9 AV)م.
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،عصرهيا!ناءالعلعهةالدلائلمنتمملهما!ربانحاولمنفمنهم"

منهاله6سيحماحدودفىالمعنىفحهس،عصرهنىالمتاحةالكيفياتضوءنى

كومئذ.

،النصوصلهذهالمجملةالمعانىحدودعندكالوقوفاكتفىمن"ومنهم

الكيفياتلىالنصحهسمنفسلم،الكعفعاتمننلكوراءلععاالدخولوأكى

.ودلالاتمعانمنالنصكحملهماتستوعبلاقدوالتىعصر.،فىالمتاحة

شرعىعلمابتماعدان...:الزندانىالشيخ!قولذاتهاالكلعةنفسوفى

مشاهدةعلىالقدرة!ملككونىوعالمالمعصومالنصفهمعلىالعدرة!علك

حضارة!ناءطررسقعلىالأولىالخطوةلععذ،المعلومالواقعفىتأويله

ذلك.الايمان!ناءالعلوملههاوتدعم،العلومسميرةالاكعانفيهاكزكى،متكاملة

مشاهدةتفوتهملقدالشرعهةالنصوصمدلولاتلقهوادانالشوسعةعلماءأن

!هاهـتعلىالنصمعنىعندها!ستلأرالتىالمشاهدةهذه،الواقعفىتأوكلها

علماءف!ن،اخرىناحهةومن.القرآنعظمةعلىالأدلةمنمزمطوتضهفهالههان

كعضعلىالاطلاعلرصةالتجررسهيةيالعلوماشتقالهملهمأتاحدانالكون

تقتضيهلمانظرا،الشمولوعدمكالجزنهةتتسمقدرؤكةأنهاالأالعلعهةالحقانق

الكونحقائقكهقهةكرسطهاالذىالإكحائىالتفسهر!وتهاو!د،التخصصطهميعة

له.تتد!ساالنفوسوتعلأ!أثةالإ!انالىتفضىمهاركةسلسلةفىحلقةهـسجعلها

اسماءاستهعادضريرةهوانعاوتكرارامراراالهاحثونؤكدهكدنا.والذى

منذلكغيرو....العصرسةأ)الرويةوالعصرى،التفسير5والعلعى،"التفسير

جؤفىالكونعلعاءوليأتىماكلانيل،الصوابعنتحيدنراهاالتىا!اسماء

أوتفصيلاتاوتعليقاتاوتعميقاتأوتحقيقاتهوانما،الكونيةنالقرآياتآ

ليستلكنها.الأيةاواللفظةتفسيررصيدالىتضافجديدةلجوانباستنهاط

ععدااوذلككخطورةمنهمجهلاالهعضُيذعههكباكذاتهقائماتفسيرا

!!ومكرا
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القرنأواخرفىظهرت!دتفاسهركانت)ذاانهلنقولأخرىمرةنعود

الضاسىالهصرىثرننافىرالأخرىالفهنة!هنوتظهر،الهمرىعشر5الرا

الاسلامهةالهموثممععمصدر.الذىالوسهط،5كالتلسهر،ألهجرىعشر

وكالقاهرهالاسلامهةللشئونالأعلىالمحلسأصدر.الذىالمنتضب،وهاالقاهرة

كستطعلمالكونعةالأياتل!ن.ذلكشاولوما،حوىسععدللداعهة،)الأساس

هوانمابهجاءواماكلانولملائعا،حتىاووانعاشرحا!شرحوهاانهؤلاء

وغهرهاالكونهاتلىحدض!غهركتبِالىربوعفههعرىكلاماو،مختصرات

.الطهيعهاتمن

كل،الكونيةللعلومموسوعةانشاءكضرورةننادىل!نناذلكاجلومن

!يهايُعرضثم،الأوائلالمفسرينأسلوبفيهامُئعالكريمالقرأنلى،العلوم

الحدلثة،العلوموحقائقالأكاتكهنوالوئامصالتوالقمالانسجامالربطلوشائج

الأخيرةالسنواتهذ.فىوسمعناقرأناوقدفهها.العلمىالإعيازأوحهوكيان

كهاقاملانا،فرد!ةندإعاتكلهاولكنها)9(،الأمنيةهذ.تمقيقكتعنونعلماءعن

ولعل،العظهمةالموسوعةهذهانشاءفىتسعدلاالشخصهةفالحهودندر

العلمىالاعدازجمعهةاو،المكرمةمكةفىوالسنةللقرآنالعلعىالاعجازههئة

للشئونالأعلىالمجلسأوالاسلامهةالهموثميععاواللأاهرةفىوالسنةللقرآن

تتطلبالتىالحليلةالمهمةكهذهالقهاممنهااتحادأوواحد!ستطيع،الاسلامهة

تخصصاتهم،فىالمضلصسنلهارعهنالعلعاءمنكههرلدكقحهود8مالضرور

الفيورينكلكهاينادىالتى،الموسوعةلهنهالمختلفةالأ!وابتنفيذلىالمهدعين

الىوردوتد،الا!مهةمحعالصثمنبسةالىور،كا-الأزهربمحةالعلومكللأفىعانامر(1)

الى!دعوالاصكندطةجامعةاسعه(مدكرراكان)وقدصاداتأحدكأن!دالأمحندرلآ،حامعةمناممع

فىهدا!كان.القرآنفىالكونةالآ!اتوصانشرح!هدفضنممثروعيحف!قعملفرشلئكهل

اسمهيكضالمثروعهذافىكهمانهـكدمنكلفكان،الحالىالمحلادىالقرنمناثمافن!اتأولل

مصيرعلىالرتوفاجلمنالإ!حمةابحوثمببعالىذبتأضهرعدةوسد)يا،الوار،الكيا-نى

الموظفعن،منضهئالألشولم،فاكالاداراتينقهت،أجملهمنالخذتالتىوالخطوات،الكتا-هذا

111لهالضاصالموضوعاوالكالىه!اسهرعلىأقفولم
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الأخذوسحب.والمدنعةوالطههعهةوالطهيةالكونهةالمحالاتفىالمسلمدنعلعاءمن

كلى:كعا،الموسوعةهذ.مثلمشروعاوخطةفىرئهسهةكنقاط

العلماءفههصتولرأىمتكاملا،!كون!حيثيلععلل!ق!شكل111

وعلعهة،،وشرعهة،لفد!ة،المفتلدةالتضصصاتذوىمن!فاء

الخ....واحتعاعهة،واقتصادكة،ونفسهة،وكونهة

كحيث،السالقالفصلفىعرضناهالذىالصمهحالعلعىالمنهحاتهاع121

الأولى،!الدرجةالتفسهرلىالمعتعدةالكتباشهرعلىالاطلاع!عب

.هناكعرضناهاالتىالأخرىالضوا!طالىاضا

حينئذفهجب،القرآنآكاتسكلالالمام!هاكصدالموسوعةكانتيناا31

فقههة،،شرعهة،اجتعاعهة،)نلسهةالمضتلفةالعوانبفىالاسهابعدم

قهلالعملهناصمزأناللرهقكستطهعحتىالخ(...طههة،كونية

ع!عمار.وانقضاءالوقتفوات

!ختصمنهاكل،فرعهةمؤسوعاتالىالموسوعةهذهتقسهم!عكن114

والسياسمة،الاقتصادكةالعلومموسوعة:فهق!،معينعلمىكمجال

الطهية،العلومموسوعة،و!لانسانهةالا!تماعهةالعلومموسوعة

وهكنا.،والكونهةالطههعهةالعلومموسوعة

رعاكةعلىالقادرةالههئلتاحدىئشثلانالأسرعمنيكونوكدهنا

كتباشهر!تنقيةللعهامالتغصصاتمتنوعفرسعاالجعاعهةالأعمل!هذ.مثل

الحنيد،الدينصوهرمعكتلقلاماكلوحنف،الناس!هنالشائعةالتفسطر

عهرالكتبهذ.فىذشتالتىوالإسرائهلعاتوالخرافاتالأساطيركللازالة

أوالهيناتاحدىتقومانأكضاوالأسرعالأسهلمنككونوقد،المنصرمةالقرون

عملفريقكتشكيل،والسنةللقرآنالعلعىالاعحازحقلفىالعاملةالجععيات

،القرآنلمعانىالعالمفىالمنتشرة(واحدةلغة)لىالترجماتكافةعلىللاطلاع
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الطههة،والمسائلواياحهاءوالطهيعة!الكونالمتعلعةالأكاتمعانىترحعةومراجعة

تالعيقمناللوسقهلاألههتوصلماتتضعناللفةكهذ.علعهةموسوعةوضعثم

تعومأنأكضاالأسرعمنككونوقد...الكرسة)؟(الاكاتهذ.معانىلترجمة

قاموساومعبملوضععملفريقكتشكطالدمععاتأوالههئاتهذ.احدى

....الكريماللرآنلىالواردةالعلميةواطفاظللمصطلحات

الدكن.l..6كفهدعلمهةكتعلعقاتالتلاسيرتزورسدانالهعضكرىوقد

الارشادكةرسالتهمuداءحسنعلىكهافعستعينون،الوعظصرحالوالخطهاء

التىالعلميةالأخطاءمن!نجونوكذلك،كثقافتهمأىكلغتهمالعصراهلومضاطهة

المثقدالشهابثقةزلزلة!سبمعا،والوعاظالخطهاءمنقليلغيرنفرفمهايقع

..ثوالهم)2(ولىالرجالهؤلاءلىالممخصصمن(العلماهعن)ناههك

الموسوعةوهوالرئهسىالهد!انجازعنأكداكفنىلاالعاملهذاانعلى

ثمل.منكيناكعا(المتنوعةالموسوعات)أوالكمرى

الخلافاتعنهاتئخىانكجب،العظامالأعمالهذهمثلاننؤكدوختاما،

كسهمانهـجب،الإسلاميةالشعوبكهنالمذههمهةالخلافاتاوالدولمطنالسياسة

1(

2(

علىالعرت()لأسلا!ةالمول)حدىوديعه،كالإكلهونالقرآنساىلرصةمئهورمحاليفىنرأت

هكلا:العلو،أصورأ)2(علومنلأنان،خلق:لا!ةهلهلرحممةفعها،الأدداهكعنىنفقة

d man, Out of a (me ") clot of congealed bloodsوالأخطركههراعلمىضأوهذاح،8"عأ

atedاهىيلاكلهفةأخرىلرحممةقراتأنئمنهفداحة man from leech،وول((Leech)هىهنا

)ثعبةوالعرسةوالعلومالزراعةكلعماتالأولىالحنواتطلاليوسرفه،الطىالعلويدعىحيوان

ا.؟االحلقحعوانمنالانانافىخلونهل،ابهرلو!ا(

الانان،جمفيالشلقأظهارطثعمهوروهرالنباه-أحدصمتماضعمن-مرزاتسمت

هكنا:(الحرى)الحهلالهمامالخررتطق،أمهطننىفىاللاوهوالإنانعلىاذ!)نحام

نلقلملأْذلك،المتشكنالفرقحلملالأنهمعذورفإنهويالطع..الشككرالِرى()البل

علوملموابهةملائممتوىعلىالنباء!حلوالذى6سا،ددهتادىال!ىالعلمىالتشقعففىدروصا

!ا.العل!هةالجرانيضرصاالعصر،ئقاتمواكبةحىأوالحصرا
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شعو!هاتعددتلانواحدةالأمةلأن،الاسلامهةالعالممقاعكانةمنالعلماءلهها

المدروسالتضطهطاهمهةأ!ضاونؤكدههثاتها.وتنوعتجلودهاوتلونت

التوقفأولانعطاع4يصابلاحتىالمنشود،الهد!و!لوغهالععللاستمرالية

منكثيرفىكصدثكما،الصسهانفىموضوعا!كنالظروهـلملظرهـمن

ونعماللْةوحسهنا،له)1(كؤسدمماوهذا،الحالىالعصردىالمسلعهنمشروعات

...الوكيل

الحالى.الكتابمنالخاسىالهابلىالخاصةالمضروعاتانظر(1)
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الرابع!الباب

أ!ثالال!ن!أئالا

الملم!لنهرمالدعةنمارج:الأولالفصل

دلمسلمضمالدمةدمارج:الثالىالفصل
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المسلمينلغيرمالَدمةنماذجع

النهط

لىاكاو
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Cosmologyالكوث!ا-ململى

الكوتتوسي

1875م!7)مظحولSliحطم8سلهنر،"وتلمهدهلورر،!هرسدلى"لام

السْالئملطه!ألا!مرصدالمالى!عرنمنالئلنىالعلدفى،(1111-

طررفىلضرى!معسهةكث!فماهـميعوعلت!فهة(ilاللولي!عللاط!

كالو08؟0!ىثصلخطهةسرهلتل!السدمطكلنلهعاوثههنالتكورسن.

الكمثمفهطسلهمرلملنوهدلنيدم.سرهاتهليكل!اتركدولثانهأ،/متر

لعلعلالا!لهولكن،لاصر!كطالفلكهلأالعععهةامتعاعلىم1491سنة

Edwin)P.ههلأود!ن"الحاضرينالعلماء!ينمنوكان،شدصدةكدهشة

(Hubbleس!ليلرأعلنالذى،اللضائى،)الفهارأنيع!قدولمناككانالذى

مكاناكحكلهثانهة/مثركلولأ008!سرعةهنامهتعنةتيرىابسامانه

لمرى.مستلألةميرةونهمحرتنا،خارج

معرلت،هنعهلر8ال!دمهلهلن)ثهلتمن"ه!،ممكنم9291هامولى

1Nهامركل.كه!ةمال!هةتيععاتفى Wههوملسدن،مهلتون5وهمل،5نملمر

(nunoلن!ص!لا)!لحهوعن!عهدةمعرلتحطمودهنهصوفهمانتاث

لا!تعكسرهةهسلضطهةالعلا!ةتلكصارو!دوللسالة.السرهة!هنعلاهة

رغهنا!االدىاللانونوهوههل،ثلنونعلههاه!ل!ممهثالت!طهدمنوالمسالة

!ولسطةفمسب5()3حنع!لةالمبراتا!تعادسرعةل!نر!اضهاهعنهالتعههرلى

ههل،اثاتعلىابر!تالتىالعدهدةالتعد*ت!سعدههل،.هثاتهورلم

(Hubble's Constant)ملهونلكلثانهة/!مم3015هوحالهاافعهولالرلمف!ن

ضوفهة.سنة
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!الوننَنغ6مناءاعفنايعام!مدثمانلسهوههلقانونطررهمالن

حيث،سعسمحهاتسطمهعلىرغهدنضنم!،علاماتسطمهعلىرشِعت

تهتعدوكللك،!هالونصيم!سالةمعيفضهاعنمهتعدةالعلاماتممهعنشاهد

ألرفهف.حيمفطلةمعالسمسمحهاتْ

ثمراحدحهزفىععهعاكانتلنهاعلىكعضهاعنالمعرلتاكتعادهـعلل

أو،المعراتامتعادأثناءوهى،الهعضكعضهاعنتهتعدمعلهااعظمانفياراعتراها

المسافاتللطهوضفهرىAولكنمط!هاقتف!رلامعضهاهن،الميريتحمثمود

وضهاالىوصلتحتىاكتعادهالىالمعريتلشفرلهتهالذى!هنهاموالزمنالتى

01،02!نضراوحلنهدهعدولعكنْلستنتا-المعر5،8!عمرمعر!الحالى

سن!.!لهون15!عثوسطسث!!ل!ن

المالدكانتيكظماننعارهنناتغالعرلتتهاعدكالعلماءلدىقثدولتد

تممالح!قهنهلاتثد،نعمههالهةكثالةفىىصمهرحهزفىمنضفطةفهه

تلكمنثهتللدم.6591هامالسعال!ةالفلفهةاشعاعمنوثهلسهمته!مافه

الدىلأمرمتعاثلةمصور8الاتياهات!عهعمنمصلنايلاشعاعهنالنالعهاسات

حرار6درعةوتتلق.الكونمنحداالهعهدةالأعزاءفى!كمنمصدر.لىهلىيطل

!كنالذىالسهناهـومعمطللأة(دسياتثلاثنمو)والهالفةللنضالضةالإشعاء

مطارت--ولوصصلرضعهالد!النموعدىلاهكلمالانلعارلحل!دثوصد!ه

لاحنر،،"!ولحرهمروادفلائ!م.6791هاملفهزدىنوولمائز8على

التالىاالنحوعلىونلك8..هدول،فري!5،فاللر،"ولهام

منخلهطالكونععرمنالأولىالنانهةمنلأولىلأمزاءفىهناككان

عسهماتمعدرمة!لهونمالةهنحرارتهدرماتتزمدحطا،الطاتةعالىالإشعاع

منلنشأتوالطا!ةالمالةوتطخلت،الكثالةلارتلاعنظرامعتعاالكونوكان،اولهة

طاقة،لنائهاينلنشأكهعضها،لولهةماصطدمت،يولهةنورر!ة!سهماتالطاقة

ودرجةالكثافةونلصت!عضها،عنتهتعدأجزاوهلأخنتالحهزهناانفحرثم
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اليسهعاتمنالهلهوممكلالضلهالةالعناصرمتكوامنسعمت!دسهةالصرلر8

يهمنعام*!ن01نموهملحتىالنوفىهل!اهلىالملولسثعر،المال!ة

صرار8!رمةهـسللتمام،لف007نمومعدمرةلدنصومكونثطرزيدحهث

اللدةكثالةنلصت!طعالمعر.كنعمسومايى،درمة0003نصولوتوناته

دراىمعثالاخلس!ونتتعوللوتوناتهفاخدت!مدلا51الكونلصمح!حهث

تكلكثهل)ا!ساخناالكهـنكلنحهنعا،اللمعاعهقمالدىوالدوء.!يسهماته

لللاك!ن!ألا!تعالرمسفلتهلى!هميس.(لحر!ة0003صيركاثىلرحة

سئة.ملهون!د02مندالماضىننظراليلنهلاناوللللد.الضوثهةالسنهنمن

!ثمدةطسالشاحالضوء،سرمةمنهرسةمسرهةهناالأ!ريههلهثمثعد

مصلرالأسوداليسمف!نهنا،كمتعدالإصصعاعمصمرلأونظرالأحعر،ناحهة

تكونهـمهنا..درمات(ثلاث)نموهلحريرةدرمةهلىس!ويلأشعاع

وتوسعلانليا!مؤكد!!اهمتمدالسعاوىالمللهةلا!عاعالرل!هوتاللأماسلص

...الكون

لسمنالعلعلهالهها!وصلالتىلنتاثم!ممنكماللكرالعدصلمنانه

لسسمي.يلاضىلىمهركانتالكونثوسعسرمةكهىالضوئهةلاطهل!

00075هىضوفهةسنة*!ن.عناثهعدمعرةولسرهةتكونههل،"قاكن

ونمسههايندركهاالتىالسرهاتهىالسرهلتهلهملنعلعا.ثلنهة/كم

ل!ثناللللد،مصلولةالضوءلأشرمة،للمير!الصلهع!ةالسرملتولهست

ولالحدىهوضعهافىدوليةسث!ملاطن01مسانةهناتهعدمير8نم!ماهدلا

التىالسرعةل!نللكونطهرضوئهة.سثرملاسسطمرةثهلوضعهانطماهد

اعرام(!ص!لاهكوازراتملسم)المعرولةالنبوملأ!نمهاهونستحر!هانمسهها

امععلا!ةنعومهةميموعةهىامغان!4سذم!ىاصدط!رىلا،غامضةسمال!ة

العثورتم)ولهدملاحارقةرادو!ة)!ثمعاعات!وةلهاا0001!احدع!دنعمهى

منملهاراتعشرةمسالةعناتمتعدالتى(المالىاللأرنمنالستفاتلىعلهها
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صنملهاراتعشرةثهلسرعتهاول،المالهةسرعتهالهستالضوئهةالسنهن

الثاعد.ضوءعلىالوضعهنامتمل!نعوموعنلما...الضوثهةالسنهن

الكونكتجانس)كلصَدمثعانسالكورينتعررالثىالكونهة()ا!الكوزمولو!هة

سرعةأنالىنتوصللأنمله(كلفىالمطهرنلسالصورةنفس!ملكانه

...الأملهههىمعايلاضىلىمهركانتالكونتوسع

منالكثيرون!عدهالمستمردتملدهالكونلتساعمتشلدكلنل!لا..و!عد

الهداكةالاكتملأماهـهوهلاكاندلد،العطم!سنللعرنالدكرتالثورلتأعكلمالنلى

لىاناللالطعزصزتعلمهل!هاه!..!لكنالكمن!ناءلعلمالمسهة

!ثثرالصهثالعلم!كتشلهين!هلوتشهرالهههطهلىتدلأ!ةالكر3اللأرأن

وثد،الل!اهـسات6سورمن()47رثملاكة،)نهاالزمانمنثرناعطمرلر!كعةمن

الضاتمالرسولهلاضللل!ا"منكلامهاثهعهدمنمحعدعلىالعرأنيلهت

لىسهحانهاللأهـعلولحهلا*،لىم!مىءكلالىالنالس!ةهـسر!فمدمعهعا،للرسل

ينطررالأ!ةلصدر..لموصعوت(لاثامأمدملهثاهاأوالصمعاء،ع!صةهله

الأكةمنالثالمنىالعزهلما،شلملكععنىوالكونالسعاءخالقولامدهواثه

قمددانللكومعنىهاثهلهيط!لنمنذلائمقوسعلىالكهـنالهعرراللرأنهة

الكونلىتسرىان!للتهو!لماعتخللأماالثىالشنناصدى!تمروتوسعهالكون

العرأنكلامهتالدىاثةفسهمان..فيممركاطدموددولاللاعلههاو!سهر

!هئةلىوهكتامة!عرهـالعرامةكانماالذىالنىللل!19صهد!نممعدطي!لى

سشولهةلهممذماصطلا.!مهعاالناسم!نمناللأاختارهلانما،صحرام!ة

...لأرضهةالكرةلنماءكللىالناس!ىالعرأنأماتتهلهغ

***
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Meteorologyالبويةالأرصاهصيثى

وا!مصكمممحب

ىدالمتاحةالعللةالصفصاتتكفههلاحدمثولأمطارالسص!عنالمد!ث

حونكريفاولهلا،!هخاصةكشولىيللصوللى!هسطلانماالكتا*،هط

لضطرهلىالضوءا"نسلطلكىمركزاكلاماالموضوعهلالىالأكلامنا

اللاركا.تهمالتىاليوانب

!ْ!ف!كساطهة(فى)طهعهةسصلا4نوهانالعولىالسصلا

cloudsركامهة.سحيmulatiform cloudsكهضاءمعطرةصل!وسحي

دتنعوالئانهةولعا،كالهساطتعتدتنعوهلأمالىدلا،هل!صن!لملا!ه!لاها6

لسحليهـضكون.كالمهلىم!ماممةتصهححتىمعضهالولطهداثهاوترتدعرلسها

مضلرصعلهلىهدرتهلتلألعه(،)الندىهـ!عةتمتالهواءمردهندما

حسمي(،Ice)هل!ه!يهعدمللرركملهنعطالهملراسهلالهتمولالماء،

هنه.لمرلر8لرمة

لنتطمو.كعيردلاتهاتهرعلامردافالهو،طرق!عدة!ردالعوىوالهواء

ضعطهفهكلالعواعالى!ىالهواءصعدانارثلك،هلههالومعالضنطوتقلهل

ثلكمعدفتتكونالماء،مضارصعلعلىلدرتهوتكل،حرلرتهلربةوتنمفض

الل!.ثناءالحرارالاشعاع!لعلالهواءحرارةلر!ةتنضلضولد.السحا!ة

خلطاىكالمزجأ!ما!ردوهد.(Fogormist)ضهاماالهثرالصهاحلىفترى

نقطةتحتالخليطحرارةدرعةتكون!حهثعاهـ،ماردمهواءرطيساخنهواء

ضهاب.ههئةهلىالتكاثفلقم،الندى
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هوائبانتهارانطقابلعندما،الهسماطهة()ائالطهعهةالسصي.

سماكةوتتكونالماءمضارضكثد،مضطدتانحرار8درعتىولهعايلاتعا.متضادى

لىالهاردالتيار!ا،الساخنالهواءتهار!لوهارقهقةطهقةهائ!هلىفالهاتكونما

.متضادت(اتعاههنلىالتماران)هـسسهزللسللها

!اللفةهنهاالمعهرطىالسحي،لنواع!مهىالركامهة،السصي.

هواثهةنهالاتمصعيالسصلاهلهتنشأ.العِفن،5و،"الركامكلفظىالعدص!ة

فهتعددطلهناكعلههاليعالضلطف!نللاء!هضارمصلةكانت1ل!،اعلى!ى

دههقة.!طراتصمكلدىالماءمماروشكثف،حرلرتهدرحةوتنضدضالهواء

تكونهدوهن!،كم02-01عهررلسها!عضهادوقىالسماللأهداكمكلتتركم

ىد)الهَرَد(!نكونولثلكالصدر،تمتمنولآدرمة07لو06المرارةدر!ة

السص!.أمالى

الركامىالنورلى(طهعاتالوطهعةاعلىوهي5المهضاءالصحي.

حهنئذالهردلهكون،كم02تصلثدارتلاهاتعلىتتكونحهثث!كر.،الساسق

ر!هعةسدامةههئةعلىكعضهمعمصفولاصفهرة!لهد!ة!للوراتضكلعلى

العلهل.لامنهتعتصادونخلالهاالشعسضوءكنلذ

بوفىالمعطر8ههر!الصحبلورنتيلا!لطةهى6العطر8السصي.

لهاليسلاتمةكثهلةوهى)انرر(العرسكاللفطعنها!عهرالتىوهى،لأرفى

مستعر.!طمكلالط!لوالمطرمنهاصهمر،مهلهلةحوسها،معهنمكمكل

السحبتتولد)لمنهاالسحيفواع!مهىالركامهةالسحيكانت!لا

وغهروالصواعقوالرعدالهيمصثولهها،المعطرةالسصيولهضاالههضاء

التالىهالنحوعلىالممصهل!هعضنضصهال!ننا.نلك(

كعدةتكوينه!هداالركامىالنوعهنالنللسحبالمويالتصو!رأنت

كعضها،معكثراواثنتْهنكللتتحمعالركاحتلدهها،كسهطة)نئب(خلا!ا
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ومللك،!دم000to!ىاحهاناتصلحتىترمعهاهـسرتنع!عضهاقوقوتمراكم

منالنوعهطلىلاالمَؤَ!كونولاالهَرَد،فههالهتكونمدا،كاردةالقعةتكون

السصلا.

هى4طهلألتثلاثمنالسملهةتتلد

اليهاض.ناصعالثل!من!للوراتهنعهارة5العلهاالملطعةأ-

الثلعولمسللوراتالهردلوقالماءنلأطمنخلهط"الصطىالملأطعة"-

الأرضهة.اليلامهة!فعلاهلىمنالمتساثطة

لمهةهلىالثل!منمللوراتلوالماء،مننلط6الملأطلك!لصللى--

.للضوهمنلذغهرمعتملونها،لأرض!ىللسعوطلاستعداد

هنا(المساحةلضس!كلها)وليىاللرأنهةالنصوسكعضالىالأفلاس

طى6مامنهاوفلكروالمطرهالسصيموض!لمعالتالتى

ركاما،"ثمه!هل"ثمسماماضاثهينكرأالم11(

مهلامنالسعاءمندلهخلالهمنمضيالودفىلعر!

حماء،هعنورسرلهطماءمنمهلهصهي!طَهنلهها

.اأالنورمالأمصال!43(،0طميتملاسحاد

[Y]"الصعاءلىلهمسطهسماماللأثهرح!ها!صللد!!ا

خدله،منمضيالمةفىلثد!كِسَلا!مععلهصلاكهك

!سعهعمرون)48(1همالاههالهمن!ماءمن!هلصام!ل!ليا

أالرومإ.

المزنمناثزلثعد")68("نكلثعمدموناللأىالماه!اثم311(

للولاأماما!علنا.ثطماءلو)"6(الملأرلونثمنام

01)ثملمكرلق ) )Vاالواثعة.
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والنهارالليلواخثلا!والأرخىالسعواتخلقلى!ان14]

الةألرلوماالناسينلع!االهصرلىتعرىالتىواللل!

ليهاويثموثهامعدالأرهى-لإحهاماءمنالسعاءمن

الصماءمينالمسضروالسسام!الرداحوتصررررولمةكلىمن

اله!رةا.أمعللون)164(1لعوملأماتوالأوهى

بردقالسحابقطع(يزجى)اىْكسوقسهحانهاللةأنالأولالنص!وضح

الكهركية.شحناتهالاختلا!نظرا!ؤلد(اى)!هنهاالتيال!ي!مثم،كعضهانحو

المختلفةالشحبكينالكهربى3*التحاكشهرالى"!ؤلَد،الدعلل!نوهكن!ا

الشحناتتتراكمكهدصاما-;-4LSJ-H-السحامةتكو!نالىهذافهودىالشحنة

فقد،الأنحتىالدقةوحهعلىمعرو!فعيرواحدمكانلىكعضهامعالمتشا!هة

وسطها،عندالشحنةسالهةثم،العةعندالشحنةموجهةالركاميةالسحاتةتكون

سالهةتأثير!ةاخرىشحنةالشحنةهنهتولدثمقاعدتها،عندالشحنةموجهةثم

تحتها.

كينالتأليف!فعدنيةالقرآالأيهقىالمذكور"يؤف،اللعلل!نوكذلك

تجعيعأى،الكهريعةالشحناتحيثمن-لأخرىافادتهضعن-السماب

نيةالقرآوالجملة8،الواحداميةالركالسحاكةدإخلوالمغتللةالمتشاكهةالشحنات

فوقكعضهاالشحُب!طعلتراكمالظرو!كههطأدثةانتعنيركاماامعلهأثم

نهةالقرآالأكةنلسفىحاءولنلك،العه!ذلكوصثمط،)ركاما(لتصهح،الهعض

لالسحب(،!ؤَمنلههامهالمنالسعا.من4)وصزلنعالىاللةهول

الجه!.أحجاملىمتراكمةات،ومتراكهةوعالهةضخعةالركامهة

الكهيرةالقطراتذىالمطراىخلالهامن!ضرجالودقألترىومعنى

الشحُبية.الجهالاى،الجهالهذهمنمالتراكمتحدثالتىالفتوقمنتههطالحجم

مهالمنالسعاءمنأو!نزلالتاليةالجملةلىذكرهجاءالذىاالهَرَد،واما

حهيهاتهحجمعنلكرةنعطىوالأن،نشأتهعنتكلمنافقد(مَرمنلهها

.المدمرةثار.وآ
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!لمفافةطهفاتمنننكون،كروكةثلعهةحهههلت!كلعلىالهؤ!سعه

!وصة.79وهمهطهاماوند1+الواحدةورن!صلالهصلة!منمهه،ومعتعة

كافسالسدىوسعط،2891سنةهـلهوفىنهرلسكادىالهردسدطلنحدثو!د

تسلأطحهنالهط!مهات.رطلصانلال!6701الهردحهةدنن!لغ.0791ست!

المتصةالولاكاتقضررتفعدلالمهلنا،خطهر8اقتصالهةخسلئرثسهي

الهردسدوط!سهميدولارمل!ن003لهمثه!االدترلتمندتر8نىالأمرحهة

هامة.والهلادالمماضْهلعلى

مناوطظ(اللرأنهةالأكةلىالواردةاليزثهةهلهمنطههنوهكذا

،شلرتهالصهثالعلمالعرأنسهقكهدمطَ(هندههامهالهنالسعاء

درنساهليهطماولعل...المَرَدمنهالد!الهحهدهوالركامىالن!مانالى

واضمةدلالةلهدلمكعبمترملا!ن4كشفلوكان"كؤَمنم1788سنة

هل!همكون!لعن،"!ؤكلعةلهل"مِن،لكلمةالك!سمالعرأناختهاردقةعلى

تمتىالذىالهردكلوليسكمهاتتههطالهردومنالهرد،ككونالسمب

القرأنهة.الأكةهنهلىالواردةالعلصالاعيازاوحهمناخرىواوعه...السحب

أ!ضهيهومهاضرةالسا!قالبزء!عدالقرأنهةالأكةنلسلىورداللىوالعزء

منالهردمهلاكصبسهحانهاثةكفىطماءاهعنهـصرىطماءمنول

قدومتىعالمها،ولمسمملىالهردلتائهرو!التالىكطماء،همنهـسعده!ملماء

لاوالهرد.علههكسعطلاأخر!مكلالهردهليكسقطحكلالواحدالهلدلىمكون

تامة.!دقةسعوطه!وعدالضهثالعلمكتنهاان!عكن

العولىكشرارةكنشأوهو،"الهرقى،هنمتصثلأ!ةمنلأخهرواليزء

حلثل!لا،مضتلفتهنمطممونتهنسحاكتهن!ونالسر!عالكهرسالتفر!غنتهعة

شحر6لو)مهلالأرضسطحهلىموحودمسمهـهسسما!ةكهنالتبر!غهن!ا

"صاعلة،.التعاسهناعنالناتغسصمثلا(

الهواءتععللدرمةالعهدفرو!رتفعالكهرسالتل!سغحدووعند

قليلزمنلىالهرقهـسحدثالشرارةلهتعر،قأكنت!دفىراتهلأللكهر!اءموصلا
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حرارةل!رحةلأوللك،الهول،5الرعد،5هـسصاص!الثانهة.منمزططعدىلاثد

وشعلدالهواءلهسضن،مئوتةدسة0001منمثر!ىتصلالهر!!مرالة

لاكدل!نهالضهاءالم!لهدالهرق!يلىيلأنسلننطر!اثالللوامة.الفرهعةوتحدث

سلاا)مكاد(اللرأنهةلأ!ةنلسلىاللأهلىلللكللؤثت،مالسكصليولن

هالأمصار(.ولهيمر!ه

أنهاوكهد،الهساطهةالسصلأتكوسمكمهر!ىالثانىالعرأنىرالنص

ولهستملأصاداثعاتعئوكلهةكتلةيى،ر!هلأةطهعةلرورثهلةطهلةا!)كسفا(

الى!ملمهرل!نهالثالثْالنصوسا.الركأمهة(السسيلىالملهو)كعارسمها

)د!نسانللمئمربالصالحالماءلنزلىا!لنوكهد،"يلزن،مالللظالمعطر8السسلا

انمدلمدماحعدههدىثالرولنهالممطر8،السصيهلهمنطنهات(والمهوان

عل!هالراتا.معله

!فماملt-Lip.كههرنصوهو،الأخصالقرأنىالنصالىالنهاكةفىونصل

وثدرخدقاللألنسالمكمةتطهرالنصهلاأخروهى،هامةكونهةامورلعدة

هـشدمردههالانسانشكرلكىالمدكورةالطواهر.دلالحهاءكل!ملنولمكم

الضالق.عظعة

لهه4حزئهةكلمنالقصودلنفهمسرساالنضهنامعنسهرطلأ

الدنةلا!داعا!داعهعالى.مهـيىللاونالسعواىخل!لىانأ11!

اعراممنههه!امعوماكلهالكونهعاللارخىو!سم!لتسما.للاحكام

!فهعاماعلىاشماطلولدكرهما،لعطللكلعاتاللنظىالمدلولوليى،لهلكهة

مضلو!لت.من

وعدموتعاهههعاحدوثهماائ(00واللأمارألل!لاخثلا!أ..2(أ

اماممحورهاحولالأرضهـرانعلىضعناهلاهـسدلكومها.مدتههماتساص!

أخر،الىدصلمنالواحدالمكانفىكضتلدمنهعاكلطولينشكولا.المثسى

.المكانعرضخطحسيالواحداللصللىمنهماكلطول!ضتلفكما
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وهلا."اللاسملأهع!االمحرلىئفرىالثيأ.!ممله3(أ

الهحررمنهاالماء،لىالطفوظاهر8لضستهخلقلن،لانسانهلىالمهمنانعام

ولحهرالهمردةالتياصةحرتوعلهر،هـهنكهنامنهـضنكلالسلنيلأنسلنلهركمي

8.المها!منونمنللك

هووالمطرالمطر،هو(..هاءمنالسعاءهناثهللأذل!اأ..41!

لرلتعلي-لعادكةالطههعهةلأحوالفىرو-،لأرضلماهلأساسىالمصدر

للمثمرم!.صالح

انهاتهاهوالترمةلاحهاءهوثها..(!عد!ه.لأرهىلأحهاا..151

وهلهه.فهها8المهاوقسي،ونضرةومعلىرونقلهاهنهر،للنهات

ونمثمرفزقتعنىامثفلفظة..(دامةكلمنههها.!ومثالم61

اللفةفىالللظ!ستععلماواغلي،لأرضهلىطيماكلهىوالدامةهللذع

...للاحعالالركوملالم!انات!ستععلالعرمهة

[V]تو!سعهاوتسهيرهاتيعسا.مهـ!نىالطحا.ضصرمد

.-الملىالمصللىلضرىمواضعلىللكثمرحناوكد-وهطمائتهاثة!!رادة

السصيا!."للا!فىالسمعاهتللسفرطسحاد..)181

تهعا!هتهاوفىحركتهاولىنطملامهالىمسمرةسي!،ارل!ةولقتسهرالتى

ومساحانه،لحعامهونعاظمتلكنرالهواءلىمعللا!صلوفالسصالي.اثهكرر!دلما

لاملوفهكعاثمدكد.ضررهلاوكل،المملوللتهنالطمعسضوءوححي

ضررأ!ماهل!اولى،الأرضوغرثتلأمطارهطوللاستمرأ!ماوتكاثر

صهثالىوتلودهالسحا*لتحركالطحكسوقاللأولكنلحدعد.مالمحلوهات

كر!د.لر!تماكشاءحهثالمطرمنههـشظ!ثماء،

أرادهاالتىالنها!ةهىوهذهمعللون(،لله!ألأمات4المطاهـهىونهاكة

لهذ.الهشر،علىكهاأنعمالتىولانعاماتوالظواهرالأععالهذ.كل)كر!مناللة
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علىدلتومللك،!عدتثملهلمنمهعولةتكنلمالمصنوعلتدامطعلأطت

...ثالراكوفهوهلىالضالق!ص

هلى!للكلهدلتولدعها،اليبوهاصكمعلىولهعتللاحاللثالظواهر!له

)رادةعلى!دلأخردونمكانودىأخرلرنو!تلىوصلدثها...الصانععلم

و!صانهةعلىكدلاللسادظهورلهـنولنتظاماثساقلى!حدوفها....الصانع

اللكرى،والزسغالهوىمنتعردوافاسلأمورلاهدeوما....الصاش

وثدمرا!ضاللاصاحلاماللأهـهنوالكلامدوهنلئذلأمور،تلكفىهلولهمواعملوا

كلامورعلى!ائموهواليعود،فى!ثمىءكلخلقالدىالالهانهومكهعا،وعلهعا

الصادقالنمىهلىالصالقالكلامهدالنزل!دئهووتعالىسهحانه...خلقما

.،مممدالرسلخاتم

***
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,Oceanographyهـالم!مطاتالبعارمهلى

البحويهسحولو

مصهاتلهـقالأسللالىهـشطرطائرةمتنعلىيلانصانحؤنحانعا

الحل!لوالنهرممسامتاللد!عانهععهها،منظرامرىالمليانولتصاتالأنهار

مئاتيوعملمراتلههلغطولثد،يلمهطالهمردمماهلىمعتدلسانشكللى

والم!هط،الضل!،الهحرمنمينحاعزوكأنهااللسانهط!ري!وقهدو...الأمثار

...والهصرالنهرلو

النهرماء!هنواضحلهو،وللزمانللمكانقهعاالصاحزهطوضوحهـضفهر

الهحركانالاواضحلهووكللككصر!ن.ماءئ!نوضه!همنالهحرمثروماء

وتصعي،طلالماهزهلاوضوحل!نالوليدارتنعتيضطر*!لاهاشا،

المنصهةالماءوسرعةكعهةهلىطوهفانل!نهماالماحزو!مكلهمكانلما،ر!ضه

المامزمعذَسرهتهوارتفعتللاءكع!ةظتف!ل!ا،لظ!منال!هةالهحروفى

ولنضمضتالمد!كمهة!لتاثاوسا،لدنرط!مكله!صهحالمصسمنطلةعن

...سطمهانمنل!هـطلالمصسمنطعةمنطتريلاالماعزهلال!ن،سرعته

الأنهارمها.ندلقك!ىوالدرسمابالملاحظاتمعد-المدمثالعلمنوصل

لوالضله!مهدلهتدخل،المصسنعطةاوال!ل!فتحةعمرضمالهحلرلىالضلعاناو

البب-الهواءفىالنلاثةالطائراتتصنعكعا-مائهفىوتصنعألممرالىالنهر

لىانهوكعاالمها..منشر!طايوخطايكونالماءلىولكنه،الدخانمنخطا

ومرئها،ولالمحهطألهواءعنمتمهزاخللهاالمنلدعالعادمخط!كونالندائةالطائر8

الذىالضلهحهاءتهاراوالنهرمحسمنالمتدمقالنهرىالماءتهارل!ن،موضوح
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مثالوهلا،النلاتةهال!م!هاظهرالتىالههث!هلى!كونالمح!عل(الوالهصرط!ظ

الثزيمهما.هدممعالمامهناختلاطفهملثعرسي

عندالمتدفقالنهرماءعلوسةأنيهضايىالمدضةالهصوتوصلتكعا

تزداد!نى،المصسنقطةهنالمتدلهقالتهارالتعدكلعاتكلالهمرلىمصهه

ماءل!نن!لكمنالعكسوهلى،النها!ةلىالهصرهململيمةتسلوىحثىمليمته

الهحرمع!تستهمنشف!الممهط(لوالهحرملهمنمثرملمصة)وهوالضل!

النها!ة.دىا!لمهعللوالهحرملةعمأوممMحتىتدهـسtمليحتهثكل!تهار

ل!نحرحة(ثهعةالهمر)عنناءلىالنهرملاتدفقسرهةثكلوعنلما

الأخرالمزءوممتلطالهحر،سطحعلىطقوكثالة()أحلالنهرملهمنمزعا

)ا!ثرالمل!ماءتللقحالةلىالعكسور!صث.الممسمنطعةفىالهمر!اء

منلثكلالضل!ماءلنهلا!عنى(ملهمة)!لللمهطماءلىوهلهمة(كثافة

طترل!حتىالأسلل!ىمنهللتلف!الماثىالتهارمنعؤورسيللللطهالممهطملم

المهط.!علهيلاخرالهؤمضططكفعا،العاعمن

لتمةمنلوالهمرهلىالنهرممسمنالتدهقالمل!قهارلنالملاحظومن

معهلامهاو!لأثد،طرطهتعترخىالتىالصمور!ز!،المحهطلوالهمرمعالضل!

ث!اتلاخنلاطلوالمصسمنطعةفكونو!لل!،للاخعلاطللمسمنطلأ"هن

الكائناتنوعهلتدالماءلونفىسو،،المناطقمنفصهاهنمضطفةخصلثص

المنطلةهلهفىولهناظر..فههاتنموالتىمللا(المانهةوالنهاتات)كالطماليالمهة

النهر.أوالهصرمناطقمنهدلماععاهـغصلها!هامحهطمذخا،8وكأنمكا

فىالهمرهاعكاختلا!طعىلورملهاللأتكسوهالمنطتهل!هلىالهمرفلاء

والطحالب.الصضورتكسوهالدالتىالأخمىالعر!ةالمناطق

الهحارهلوملىالمدش!الدرالساتتشهرالموضوع!واني!عضولتلص!ل

ععلهةأماممستلراهاواحاحزا!عثلمائىوسطيىلىةالكنثالمنصالراالى

كالجاذكيةنلكعلاهةوتمدو.منهاسفلتوثدالتى!المها.تعلو.التىالمهاهمزج
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مائهةكتلةلتمراكك!للهامنلا!دهائلةظاثةلأامضا،مستلأرةهلاتالأرضهة

!منلعلامهيودللسثعرالماعزهلالن!ت!العكس.دلأسللالىلاعلىمن

...الععقلىازداتكلماوالكهعهائهةالطمهعهةصلاتهانثهلهنالنىالمها.طهلات

ولممالتالىفههاهالللنهةلاملاحونسيصرارتها،ديعلتلىالطهلألىهكوتضتلف

وكل...ساوثركهزلاوكسصنحعوضمتهادرباتوتضطدكئالتهاتتهاكن

مضتلفةومكهعمائهةالفهر،ثهةصلاتهاتيعلالتىلأسهال!من!دهلا

الطهللت-نلهمسطصلالهررخ،5لوالحامز،5هلا!أمسثمر!عضها.عن

صلاتلاتمهله!عودهلاوشموهلها،رلسهاالمهلهمنللصطلة-الأنواعيو

مالامثزاجلهماثسمحكلونالمهاهمنمتعاور!ننوههنكل!هنتفصلوسهطة

.التام

لنلرافههالكر3اللأرأنالىنتيالهمار،هلوملىالمعلوماتهلههـمعد

الحلهثةوالدرلسلىالهحوثألههتوصلتماكلالى!لاءموضوحتمثمهرأكات

منهاكلعلىونعغيالقرأنهةالنصوسهلهمعضنهـردولسو!،الموضوعلى

مهيزا.فعفهها

]'[k02(!مهاللألام!ع!هلأمعا)91(ملعهانالهمهـونمي

.اليصمناأ

أماكا!ملحوهدالراىهد!يهد!االهمدمنصيالد!أهـهولم21

.أالفرلان!1()30هحيدلا!حيرامررخا!هلهعاسعل

مفهريلاخثلاط!نىوهو"مرج،لعلالعرأفص!نصنمنكلالىلرد

ولممعهماختلطلعد،الناسمنميموعةوسطحممصاختلطل!نا،تامامتزاج

ملفظالمراعىعنيلتعههر!اءهناومن،لعسادهملىمل!وملاكمهم!تزج

كعضهاهـسضتلطالدوا-لههاترهىالتىالنضراهالنهاتهةالأمثن!عنى1،"المروج

صاحهه.معكلهـسدهبتنلصلالنهارأخرلىولكنهاالهعضمع
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5!حر،وهلرلمائشَ)الهح!سنلفطةالضاالنصضكلالىولهكما

النهر،علىوكللكالمعرو!الهصرمنكلعلىطلقال!ممالعرههةاللمةلىوالهحر

ملهمتههعا.طرمنيكثالفههعايضتلا!مرغ

ثضتلطانارللته!ماتسهملنهاثهلنالأول!نصفى(لأ)9الأمةوتعنى

وللككاملا،لعتزاعا!تزماكهنسطيمهعاوصالىوتتملورالهمرسمهه

هولالهرزخ5!ن!،روإالنصنلسلهى)02(لأ!ةلكرتهللىالثمىءلهحود

وماءالهمرماءكالهمر،وماءالنهرملهتولوالماء،للله!ساللاصنلالحاحز

المو!هناللمنلللل!العر!هةاللفةلى"المررخ،معانىمنهـهن!لأخر.الهمر

هكلداهـطل،المهة!ىللهتهول!ة!نعمأاللىWهولالهررع،معطهوالهعت

ل!نوكل!لك،اللهامةكهومالللناحمهعاالنص!عثيهـمصدوثتم!ماء!لم!ةحتى

!عدلمرىمر8لنهرالنهر!ىمل!هطة!نعللهلهفواع!نالهرزخ،5!يود

يلصس.منطتفىنزوله

الماءككلم!ن،مصيورحعر5!حودخمظالثانىاللصأخرولى

لأنهارمصا-هندحاحزحبرى!مودهلامن!طهم!اعها،د!هن

تدلقسرعةمنمكثهرمئرالممرلىلنهرمل!تطفقلأشرمةطلمته

هعقمنمثرحدنالضلهممليهندلليالههمقلىثم...لههالمل!ملا

صكونلدىلمعر!الحامزنرىلاثمومنالنهر،مصسهنهدالمل!

الأكةفىيةلكر.للصعهـر،"المعرف!نهناومنالنهر.مصسحالةفىولضما

معرو!ممرول)وهوالملحوالهمرالنهر()!نىالعليالهمرلههالكرالتى

!علهمته(.

لهفى،الهحر!ةالظاهر8لهذهالثللأنضبىكالموضوعهناختاملىلناسلأ!

فى!طرودولةالهحررمندولةهرملأالعذمةاليولهةالأفهارتندلعالعرسالضل!

الكنبمنهرملتلىوعند..للاخرامدهماصضتلطلندونالملمةالضليمها.

السطحىيلتعددغشاء!داءمعالنهرر!نماءكتمدلاد()افةمدَشةلىمالعامونا
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الهبرلىالن!نهرمماهتدهمهندوكللل!..مسهر!ههعاطرلى!هعالاصلا

يلدمةالهمرمالهوسطموضوحطيهـطم!الطوللاهمنخط!مدو،المتوسط

...مهامضططكمن

اللرأنقانهلأحلنهاثلنتحتىالد!يلأمعلزمدىرشمماس!ووهكلا

معرتالىالعلعاءكموصلرلم،الزمانمنبرنا1،تملولحاضاعلعىاعباز

ثدولوكعا.للاخمهةالعلطةلسنمنه!مولتدى*-منهه!عضلو-عوانهه

فساهطدلونممليولكرحرهكلصاصيلكلو!حلللهلهلادفعالى

الكر3الدرلنيندىللم!مكمعالا!دعلا!اطتنعالتدكهر،ندل!هلههطسدها!س

صمرا!ة!ف!لىهاشالد!*مممدوهورسلهخلامهلىملىالد!اثهكلام

ليىاثههندمنهولأماءماالهملر،لهكهـندحهة!لسولمللهاهلالةلا

!لفهوقدللنلس،!!لاغهللعرهليكللدىاليصهوقدممه،اهدوضعهمن

العالم.!عو!يلكدة"ملافهوسرنا،
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Entomologyالميثراتصيلى

النحماومصكت)مممالثالذسالصب!

كهوت،وهىالثركفيالت!وسنمعلدةرفعة!هوتهىالئحل،ا!هو

فى.كهيتالههتمنالمطلوتةالأغراشكلتتمدقسا،للكلمةالكاملمالمعنى

وتنحزكثهر8،ماعهاهتنهضالشفلاتلئةوانهالعملتلأسهمنظامالنملحها)

رحلاتللشمالات...الرائعالتعاونىالمعتمعهلافىللفاكةوهامةمتنوهةأعمالا

سمالاتمنسواء()الطلعاللعاحوحهوللاالأزهاررحيقلعععكومهامتكررة

ونحن.الموقعمن!عهدةمسالاتهلىمواضعمنكالملهة(،)اوالعشمن!رسة

!وانبمنمثهرا!انهاشد!د-كيعازولو-نهحثينند!دالموضوعهنالى

ذهاكاالنحللههاطهر()أىكسهرالتىالمساراتيو،،االسبل،)نهالندلحهاة

الدذإء.ثععرحلاتلىلاكا!ا

أصواتاكصلروحتىهـسصر،هـشدوقىكشملهو،حواسعدةالنمل!عتلك

ننتشرمتحصصةخلاكاانهاكعتلكها؟التىالشماعضاءهىلعا،كشمانه00011

تعيزالنطمها!ستطهعالتىلأعضاء()اىالظكاوهى،اسنشعاره!رونعلى

!نتمىالتىالفلهةرائحة!يزينمهاكستطهعوكدلكهالحكلفىالزهر8رائحة

(LOالأسرت)الراثحة)ن...الهها (Familiar scentعنعهارة6(المستععررائحة

التىالمادةوهى،اللكهةغددهامنالخلهأملكةتلرز.،(Pheromone)ليرومون

Nuptial)الملكىالزلا!طيرانلىتلاحعهاالتىالذكور!هاتجدب flight)،وهى

!العقم،فتصيههنالشغالاتعلىالخلطلىالملكةتنثرهاالتىنفسهاالمادة
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الملهةلاءلىتملأم!التىنلسهاالليةهـهى،يلأنعاميفىهعللهنمكونفلا

jd^jWعثا!ةالممهز8الرلئحةهلهتعملهكلاالملهة.هلهلى!كلفردكل!

لحلتف!لماالملهة،لهله!كظعه)()!الهوالة،مطلاة5دالسركلعة

لنالمرسمةعنللسئولاتالعلعلاتعلىالسهلمنكانالملهةعنفرسةنملة

0011!طرشهامليعنهاالثووهلىسولما!كتطملن

وللهه،لأخر!السلطةوالمولدالر!هقثلهـقهلىوشممةقدرلتوللنحل

لألولى،معضوونوالسولدالههض!سسزيلايصلرلههوهلىالدلرة

!ضرهلامامصرلنالضاو!ستطهعملاصمر،لأند!اللونهن!هن!ضصوصا

...لهنفسعهةفوللاثمعةوهو،الانسان

أهعالهاقزولينالنملثمفلاتثستطهعللامصلرو!تلمق!الطمموهكلا

لىمكلومراتوتمهه،لثزور.مرلتثعطمقهلأزهدرالذىهالم!سالنطمطة

مهتهامنتضرجهندماالمدمفالةدلنحدةمحرىمد!ودكن..الولطعةاللفانةلأكام

الرن!8هنللهمثتضيحهثحلتها.دىالأولىللعر8

اللمهوتمل!وقعدتستدمرالهه)النلهة(الههتموثعثفال!ركلملينها

فىحولهمنتطهرلللهمعدهىئمثدرثها،لى!نطمعحتىصعنه!كأنهالترة

كئرراتمتعدلاف!نهاالمهطةهلها!واضانةل!صئا،همفايلاتساعلىتأخذلوائر

التاخعةيلنطلأ4مناللأرصيتععد!ىالط!لنول،لأولىلر!لةهلهفى!هتهاعن

للضلهة.

!مفالاتتسلكهاالتى(السهللو)دالمساطتالطوقمعرلةأثاتولعد

العدعاءو!ماول،!عط!ةسنولتمندالنالىهدولللاط!الدمدي!حلاتلىالنحل

ن!كاللالعلعاءالفمهرمنوكانهالالتراحلتلههـعلترصوالأمرهططسرواأ

Karl)لرشش VonFrisch)تعار*!رىتقرر!هاعاما06ععر.منلضىالدى

معمرالهتتفاهمالتىاللفاتومعرفة،النطمسالاتولسرارلدازلفكومحوث

معمشاركة7391نوبلمانز8العالمهلانلىللكلولومن!وإسطتها.!عضها
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الموضوعهلالىرثمناتفهرمن،.و)لمحلشاهعاالم!لنسلول!لىهللون

العمرهلامدىهلىولهسننتامهومحونهلرشملىلثعا!يثلصهلانعرضىلن

الههتوصلتمانعرضىثمالي،ثوصلماثيزولكنوالدرلسة،المحثمنالمد!د

النحل.سلو!لرسمةفىلأخرىالمللرس

وتعارمهمكومملولاتهممحوثهمخلالوتلامدتهدرضيدىلونمتطمد

ا+مهة(مالأخهارالملهةليزمهلاتهاتحهردتستط!لاستكملمانهةالنملهمفالات

مصد.حقللىوهلرمرفو!ةسط11!!

الزمن!الال!ألوالأزهلرهكرموخ!عبظهةموكلم!نللسلا"تصهد2!]

.(الموضعللكالىللوصولالمستقرو

لللصولة.يلأ"زهلرن!لما31

للوخمع.لللهالىللوصولالطوللتعله41!

اللر!ص(الصركلتمننوعضهنلةكومسلععوهلرست!لى!يستضلص

الرثص4هعا،لاستكم!مدمةلرصلاتمنمؤلثهنمعدالثممالاتترلعا

لى!ثعدلأولىممرثهلىفلىراك!..هلا،يلاهفزف!طرلعى،الللنرى

فرح!،منى!ملاتفىفلد"!ىالنمل!تللىلىآالرو!حمدمهةالع!كملت!

لىAهلاهنصلولكنهللسعكطمللت،هلهلهمن!لمعهاالصالرولثحوهى

الرثص،."لفة!عهةاسلأهـصعهلأكلت

كهنالمسدمةكانتالاالفدهةدىالعلثعالطصمالاءالطمعلاتثدوم

اليلهةالطممالاتقدضلمتوا...طع!زلاالهلهةمولعرتالرصكلموضع

فىوثهدإالطممعهةحراصلحدهلىتفثم،اللقاحصو!منحعولتهافتلر4

الهعهنلندمدالى،!ثهاتينياههافدمرة،ضهلةلائر8فىنلسهاحولاللوران

معاكساتعا.ولى،الساهةهلرم!قعلهلىرهصةالهسلر،!ىيضر!وتار8تار6،

وسطوللك...اتيا.كللىدائرتهنؤدائرةمللكفترسم،سدسعتتا!على
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!طنهاطصىلنمصلولاساساالنملضراصحث،الضلهةلىصاضلاضي

النملةهلهفتهدومعها،الرلصحركاتأداءلىأخطلستضعار.،!لرلن

حر*المتحرل!النطمنطو*ثهلاظفهامقركانتلوكعا(الأولى)الرلدصة

...كاملةدعهلأةا!مصلهديوئ!انىاليعاهىالردصهناوطوم...مستمر8

ضلمعنها،معنلممرهاوتدكقطه!()!هطلأرلى،"الرمصةوتثر!ف

الشعع(،صI)النضرو*احدىفىفعهامنهسل!طرة4الرالطمنولللد

دتنسلل!هها،العسلمعسصضسكالىوهكطتتودد،ثمالرقصتولصلئم

لععععدمةرحلةلىوتلص!للاخرجالهلهةلتصة!ىوتصللضواتهامن

الرهصةلضثهن!هتامعنكناللاتىال!دمعالاتتلومل!ظلتولى0011لرح!ق

الفلهةوتفالر،الدخولدتمةنمومالتومهوتعول،ففسهنمتنطهدالرفعة

لازهارونوعومولعهاتعاههلهعت!دىيلكانلتمةنصوومهتهامو!هة

الرمصة.لضتهنمنوللله،المرغبىيهه

وهوومساعدو.،لرمتطىلونكارلرصدهالرقصمنأخرن!لموهند

نهدغمهددىالنوعفهنياهـسهمنتائ!لىولسنمدصوا،الاهلزاتالطص

مونللرصول(المستفدقالزمن!لاحرىالوللسمةتلدورهنالثمفالةالنملة

05هلىتز!دالتى)ولالهعطةللسافلت!ضصوصا،الرصسلل!!صمرالضلهة

الطممع،درصهلىلضودتهاصمطوتعد!مل!ة،لهتصةمنالث!ممةتلظمقرا(.

لأخو،مانيمن!سرهة!طنها!م!همصتتهم،خطلى!ص!ةمصانةوتسمص

Aى!وسلىتتمرiثم،ثانهةمصتلهمخطلى3رليسل!الوسلىتتصردثم

ءهلتالكاملةثناكننالةلرتهلطامسهدداللفا.و-لعدكتطمدايهاحثون..لن

للطلوكة.المسافةتمد!دو!سالاهتزكىالرلص

51/لنات01-9هوالرلصاتهددكلنمتر009المسد"كانتفلأا

ثانهة.

ثانهة.15/لفات7هوالرلصاتعطدكانمتر،002كانتلانا

51/لفة504الىاللفاتعددمناهصواحدامتراكلوالمسالةكانتلانا

للط.للت!ناللفاتهدد!ون،متراتكهلو6المسافةكانتداذا،ثانية
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النحللم!مفالاتهثزازىVالرهصمرا!هة!لهـمسلسرهلرطمكىلاح!

داستدلوالنهار.تددممعوهصةمنللستعهملعزءلتعل!تلهرمنهنلولصةك

يلوضرو.اهللىهرلهالسعل!لىالكمعسموخصعلنهلىطل!

كان،النحللههت!منسهةالطمعسقهل!لىالعلكمونكلنليلالملأأ

لعلى.يىالرفصةمنيلسنلأ*المرمصلرينعله

كان،لنحللهتللطمممىللعمهيلاتعلهلىالمللهمرضعكلنطاا21

!صلل.!ىالطصةمنلمربلسعهممسرقملى

النمل،لههتممنسهةالثممسقملىهنمنبرفااللللاموضعكعلنولحا131

الععودىلمطعنرهصتهاليللستقهماليزءمنتنموداللحلةلين

والطممسالظيتممم!خطتالرهعةالر!ةنس!شك
لهعهرولطمسلظيمسلفطوساولعللا،الظهة!منلصر!مط

كانولملا.رالمو"(لكصونمسلنط)ولinلحدمهةخطهنه

اللتر8فىتسرحالنحلهصمالاتدكم!ثيهةوالملمعسغاثعا،السم

!سثط!كالنملف!ن+الضعهك(المموء)حهثلنهلومنللتأخرة

لأوثلك،للوضوعهلالىالسعلامنالصانهةلمسلمك4متدى

!نىلضوء،!مثلطال!طلاتمنلأسعمالةطىلم!ةالنحلة!س

للض!.مطدءلامسلمنحيهلىفالية

موفمي!عضلى"لطى،ملرسةمع"لهلأد،ملوسةوثضطد

لينحةثدهد*منالمالتالأصولتمودونومدرستهدرودكن،يدوضى

النىكموثهمنتانممنثوصلواالههيعأودلككههرا!ثعلماالعل!ةدىالململالات

النذإء،ومصدرالضلهةمنالمسلفةلأ!عادت!عالأصواتهلهحمةثفهرالىتطمهر

خلالمنلرملها!ولسطةالصوتهةمالنهضلتتسىكالنكلمرلدوثستطهع

هلصاهثماماالعمصممةيللرسةهله!ولىولا..طههنعدلدىالمرنكز

مرةالطممنظر!ةواحهوام6791سث!عالواولكنهم،لأ!نوات!عسالةاهتعامها
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الرقصامامسالكها،لىالروائحعلىلسلساتعتعدالنحلةان!اعتهار،اخرى

الىودهوتهنالهها،لضولتهاالتداتحل!يهو(نظرهم)فىالوصهدةللهعته

هىالفلاء(رولئحالاالمكاندمائحين7191دهنررححثم...حولهايلاعتعاع

رائصة5!نظر!ةهلاوغر!،لمسالكهالنحلمعرلةلىالأهعهةناتالروائح

9عامملثم..،الموقع V t'العثمهر8،نظر!ةهىلشسىنظرصةقتراح!ى"

Populationمحأكعد"ءالسطيفىالندلهرادتعمعا!،الععاعةاى*or3*كم!ده

11الموثعوكذلكالفناءمنمضتلطةسائحالاهثداءملىكساهدلهنا،الطهرانلثناء

حاعتفهونل!كر،المدرستهن!هنالنظروبهلتلىالاختلا!الأطندع

عولد!هعسلأصرسكىالعالممدرسةهى!هعاتوفقثالئةمدرسةكعدهممن

(Gouldصأ.)(11.عاممنذص!مولرهساالذىه!صهV.

اذهندمنفزلالدىالكر3العرأنصوم!الأنونتيوللأىهطلندعول

هلاونعرأسئ!،0014منمثرمنذ،اللأعهد!نمحعدا"رسولعلىسهمانه

الكررسم،النص

.."96(1لللاولسللاسلكىالثعرات،كلمنكلىثمأ...

مالدنهمنالراالنحلهلايهـلهمين!وضح,(V%)لأكةمنمزههلا،أالنحلا

1#,4,6*..#ييلأهالللالتىالسهل!سلل! oاليفق.لولمنالها!مةر!ملاتهلى

الطرفقلنهاهلىلإكةهلهلىالملكور8"السمل،لناسمعضلَهم

ى!وغهر.رصهقمنلتناولهماكهالتمولالنحلةاعساماثهلودعهاالتىالكهعهاثهة

المسارات5وهوالمها!ثمرالمعنىالىنميلولكننا.اخرىمنتعاتلوشععيوعسل

شرصاشرحناو!د،رحلاتهلىالنطكسلكهاالتىالعولىالموحودةوالمسلأك،

!النعلهىالطهرانومساراتالاتعاهاتهدهلنكهدالسا!قةالفقراتلىموثزا

كانالقانلوناسمدلوللأد...رحلامهفىالنحل!سلكها،مسالك!عنىْ"شمل،

الرحهقعلىالنحلةتعرمهاالتىالكهعهائهةكالطرقهنا،اسهلفىالمقصودالمعنى

3Wللاوورسهلألاسلكىالحزءانوثالوا،متنوعةمنتعاتالىمهاوتحوله
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للكهـسعدغطسا،نننلولساللأمياى(كلمنكلىأثمالحزءمعدحاء

ميا!سا،5معنىَنطرنالى!دوهلا...متعددة!طرقمتنوهةمنتياتمنهتصنع

!الامايوالهاحنضالعلعل!لكخصوصا،للهلامرللاكةالمعنى!ىنع!ولكننا

التىاسعل،العرههةاللفةدىتعنىوهى،،مسالك5و"مساللت،لفظ!سثععلون

لعرأنهة.ملا!ةورلت
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Ornithologyصيلى JAI

الصمولنفثوتلحبب8الصف

معتصرلهأوينعاطسلوكهاتهامنكثهرلىهعههةمظوهاتالطهور

ثنىلىكانتسواء!لفرفيملىءهالمهـضعهامها.تمهطالتىالظرو!

ترتادهادالتيالههئاتكثر8دلأ!ثمكلىتهامندطوانلحتلا!لوالأحعام

طهههأهاالتىهمهواناتهىلطهورلنالمعرو!وهن.المهوانليهلهفههاتتهـامد

ههلوةهطامهارمعظممدا،خمهدالعطصدههكلها،الهوي!لحهةالعطهمالضالق

للاسنانالفكوكمنخالهةومنعهرهاصد!ةورووسهاموللا،رلتفا!يهن

تزنهماسدسمئلاممعلعةمعععةلتيننحىخدتةسعيمتها،للاضرلى

...الكههرالللرععيعة

معللفامة.مرنةوهضلاثه!رسدى،ملطىلنسهلهىلطاثرلعسموهموما

أهعلاتعوىولن،مضطدة!سرعاتتطهركالطهورتسدط!ههكلهامتانر

وطهدهةسزلتدطهوراخثصاصط!هط!ىفمدا001الهول!دىمهدولنهة

مرثلعة،ليسلعهاللمللىالمهو!العملهلتفععدلات،هلمة)لهر!ليعهة(

ولممرههاللهاومهرهالماها،الطعاممضمطىل!هوفلتهدرلتيلماحتى

لنكما،لههالسكرنسهةطرتلاع،العالىمالضمطلهثع!زضفطهاوسانهضا،

منملأالتنفسىومهازها،الحهواناتمنسواهامعنيعلىيعسال!ماحرار8لربة

...الأخرىللح!اناتالتنالسهةالأحهزة

تستغدمطهرانهالىوهى،سهمانهاللأخللهامنذاليولىالطهورتطهر

لامنهامعضاضهعواانالعلعاء!ستطعولم،متنوهةطهران)مهكانهكهات(ألهات
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الإنسانلستيص!مما.الهوائهةوالدمند!كاالطهرلنهنسمةملومثعدمهعد

!ستطعلملكنه،لدههمالطصانلة)وهىلينحتها!لدالطورر،منالطهرلنلكر8

لههوهدلأطلليناحالنصداللاخلىسوىلأمنمةهدهطلدديكيحثى

نصد،نصللنليناحهالطاثرU...لكلىالطدر!ىدلعوطهلعهالدىلنصد

فىاهلى!ىمسطهمرلعالدىالنصفوهوالكتد،سحملمتصلللضلى

فىالممركاتهمل!علالدىالنصدروخاسبىونصدالعلها،اليوطهلات

النهعههلىلسلسا!سنضدمهل!وللطانر.لامامAالطانرطلعا!الطانر8،

الطائركستدلو!د،السطحمساحةلىن!مهسوطانطمر.الاولكنه،الطهرلنثمناء

...الههوطسرمةتعلهلبيولممانالى،!عالىالرلعلىليهاناهلا

!التلص!المهعز!لمكلاواحداهوالطهران،ونمصاللمكلىالىينأقى

تهعالولنوعها،تهعا،للطهرلنو!مك!فعلطكعمةتطهرفالطهور"الصد،

قطهرلنالمعتاددعن...حودهاالصاصلللعو!دثهعالو،الط!لنهدامنلفرضها

تهسطلدولكنهالعنمقها،خدعان!سلامرحس،"اللعهد،للسمى!النعطالطهور

!سمىعلمة!مرتبثحر!اليولىطلئرةث!ل!.سلرفمحروولمنلأمنمة

ىدساكنهنمناحهه!ال!مطاالطائرتر!لأنلة،الط!لنفملطيمعيوهو"الصد"

هنطملاحتىالمسالاتالعدا!ثمدسدةصرعةفىصتكلقردللكورغمالهواءه

11!صر4

حيممنكلا!مصتصر،حععها!عضلاتالصائلتالطهوروصهز

...للامنمةالكههردلاتساعالملرطوصهزمالطول،لأخر!الطهرعضلات

الياذ!هةلهوةالطانر!ستفلحهنوللك،الانزلاق5لمسطها،فواعالصد،وه.

سدسعاههوطهتلنلرادل!لا،مرقلعمكلنمن!و!نفسهدهترك،لأردمة

الذىالمهمطبنطترهندماالاكهسطهعاولمبناحهه!هضتلرسها،وعمودها

كهحرأنكستطهعكىثناحهه!سطالأمامالىمنلدهاكههطكأريدلانا.طصطه

أوحناحطاحدصمركاندون!طىء،ههوطقىيامتارمنمئا-عالةالهواءلى
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لطانر!عسثوىهنلمامصنلطلطمعق*ص!ولالصلى5مامهلا.!ملل

نعدهلعملهداصهزلكىرو.يلارتفاعهلامنورءولددوللعو،دىرتداهه

تنع!مأهككهلىولكن.الصاهدةالهولث!ةلتطرلت!هرهاصملكلمعملأ!سلأمون

معمن!لاعسضون!مثلامنهاممطالةتنعالأسهال!الها8الصاهلةالثه!لت

للعلور،الهواءثنعلها!ىثملطمعس!معةمنالحرو8تعنص،لأرفىسطح

الصاهدالهواءهممهكلنو!ا...لعلىا!خلطه"لأنهالسلمنالهط!لهصعد

!سثط!كدثىهيالسودلدورلندلههةالطس"نمتمفضةواكثدثهضهعا

مسممةممعلها!لذططمصلرالأثلسهاحفلىفىلط!ر!كلأما!له،ثسثعسه

!ودنثهعهالمصاالصلعلةلهوئهةالته!كوثنصا11مترككطوخعسةثهلغتد

الالسدلةلالر!احلاثح!لر.كلمل!همةالث!سيدلتلالمكللرء،!امهفق

منالصمةالعولرسولعل.دعلى!ي!دضرورةكنمردفانهامعع!يصطمت

للتتامعأ.للهةالكلأ!لنلمحامالصاهطةالث!لتلىلمته!كنمااللمهر

المو!مة!دعلمرمسععاناكصدفىص!متط!مالهصتالطسمنوهنلة

صاصةثط!لن!طما!مها،ل!احالعدث*موأهثحعرهيحضالهصرمنطتلى

لللم!لملأ!د3ل!طدرلانطهالصت!مك!هارمنالطس.هلهتركهها

منلأمدا،فولالهول!دىثصدوهىالطهورهدهوت!صلاد،كع!ككد!ي

لي.لمهيالمعلهلةلناحهة

)الدطامهكى(5.اللعطالصد5هولطسصكفملطمننمطهـهنك

منالنعطهلالىععهمةلسالهيلهاللىلطهصر!مهرمنلأطملىطاثرهـسد

مل!مةكوامهل!نها،هالهة!وامه!مرطى!!هيهلسا...الصكطرران

كثعهزالماهسطحمناللرسلهواهل!نولط،لأحتكال!نثهيةلأمواحهلهمن

كلماطرد!اسرهنهانندرجنعلو.الثىالهولئهةالطهلألتولكنهالهطانة!المركة

تزدلدكعضهاهفطمترمعةطهعاتالهولممصمحوهكنا...اهلىاتمهنا!ى

w-LILIA"لاندلعلأحوالهدهلىالطائرلهأتى4.الارتفامعسرهتها LLILلييد

313

http://kotob.has.it



الىهلادطهىتعلوها،ىالتAطتمن!ورقلع،اليمهيموليهةلىنلسه

للظرو!،ندسه!سلم!عنلمذفمدا!ه،قوةطعدحثىهكلا!طل...ردعهلهوة

ملور.هـهلا"الدسحلنما.معمصدةنكمصنعههوطاهالطاصذلقلعر،

...يكلىالىلاثدلهاعفيلضر!مرة!ستدلهاصيمنلنمماعسرهةحسهه

.....الحهطلوقطوطةمس!لتلهلأطيمللرة،طوالمر8طروهكلا

لينحتهاقرلهعلنتستط!"الصد"ثعططهرفهاهلى!ليرالطهورلتى

!قهضهارلل!مصلصغهامنمللj-w&دالل!دكمنعها!ىتمفدمها،ر

فىتؤفرمنطلةم!ةلهطهلتلاول*لهثكملمملمنداللرثها!مهرا،لهضا

!ال!سمتع!طهامنحنتعلهالطصدكلهكتصدوهنحعا....لصدسرهة

!وسمنالفرورءهلىللركزىالطط!وةتعهرهالاحنىالطورلنانيل!دىكله

للور!م.

"السمهلى،!سمى!مكل!هيدالصد!لنمنلأفصكلهله!ىواضدة

لهولللك،للاشعلرلأسطحمنطت!ديهنلعاهكلاالطانر!ىالطهرلن!طمأ

عنللكله!ضصدقمعتها،!اترتطملاحعىممدودةحركةمنلمهه!مرل!

0011المار!صلنصدوتصدط!ليناحمنالملحلىالنصكمهتهس

فماطلعييمن!مهناعططلنرمعدلط!ور،معالصةال!لههلهمعد

الصلفات،"الطهرهنللعلومال!منطرلهاملعملالىومعدالصله5طرطهرثها

الكر*6العرأنلىمهلاالملمدنماسههلىنتعر!كلنايلهل

لو،لمعهكضصلاسواء!الطهر،قثعلقأطتهطةالكر3للرأنلحثوى

مضصلهعاوكللك،لماثهمنطقصفصدلهعاالعل!لاس،سلطهممصلهعا

الطهور4!طصانالمتعلقةالنصوصمننص!نثوردطىولهما،طسانه

اممألاميلأاحههطهرطاثرلالأ!ىليدلهةمن)وما)%(

ألأنعام(.-لعلالكم)38(1
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مط!طهدن،صالاى،دطهمالطهر!ىسا4لوا)2(

لللل!أ.ألأ((9!صطهمىءمكلاثهالم!عن،*!صكهق

وقد،صعهصوهلا،طررفهألتاهعاالطهرمنلمىلن!ىلأرلىلأكةنملمهر

عناحتعلهدمنلانحتىضمكنلمولكثه،طلئرههلينحةصكللىلانسلنححله

تصنهدالىيلاكةندسثطمهركعاهفدطلللملىنصد5ركلهدة!لى،كلهالطلار

ول.خمماموضوهالهنمطلنصييماطوت،الح!فهةالكائنلى

هل!الكرومعرد،)الصد،!ىصمهحةلنطمهرثملر8الثفهةلأ!ةوسا

كلاسلامولممرسالةول!لكلهمنالىاثهول!كوةلألآهلهلىالطهرلنمنالنمط

طمطىهعهي!دملوم!ثطهروهىالطهرفىولخلقاهعلزهـطملواصظروا

ملسطةالهواءدىتلدللكدرفموننلا!ليصصام...مث!عتهعنديلأنسان

لوثتثلسولى،النعطهطعةهلىلهللهطالعما،دهكط!نعكللينمتها،

صددمن!ارسهعماالطانرهلاورلدك!دالدىالضال!هطعةهلىطل

...سهحلنهفررهلحدطعلولنللعل،لههض

***
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Medicineهـالووأ!ألاليم!ولمكل ! Genetics

الرضاء(وعنالنممب)منالححاو!ز!اءممقأ

تتركيهعومادكنها،للتنوهةالضلاماملا!نمنلانسانمسمضلد

حثمنالملهةمركزهىطنولةوالسهثوالازم.لثو4اهعا!سمونمن!مكلها

الم!ةللععلوملتالأصل!ة!نسضةممزنهىول،للمطنةلأمعللاطةالتمكم

لن!كنلادعهلأةرلههعةخ!طمنالنو،وتتمف.الس!عةال!مهلمنللثولر8

الضهوطوهله،الضلهةفلصلممرلطلىلا)المهكررسكوم!(مالمعهرنرسا

تسمىمصدةكمهلتثنتطمر!علهها5()الصهففل!تسص

منضكونالصسل!نالكهعهاثهةالناحهةوهن.)!(العانلتفىا.ذنات

(DNA)دنا!سيهنمنعوصالنووىالملعضمنطوولواحدمش!ء

عد!ما-لانسانمسمخلا!امنخلهةكلدى!سد،!م-!مnucleic!ه

الضلهةلنول،متماثلةرواحلحكللىمثرتهةصهفى()11-التنلسلهةالملاما

مسمخلاكالىثطهرالثىالمتعائلةالصشكمنرسعا23نوثهاتصتوى

وفى.لأممنالأخرالنصدوقدومالأىمنالعمدهطنصدللومنتهيةلانسان

لأعظمالدور!لاىAهوطفلدلاحنرجمهبدوالعضرمنالثلاتلأزواجهله

)*ع!المنس()صهفىالشلى!صهفىكسمىلنلكالولهد،منستمد!دلى

السهنىالنوعمنوهوالأنثومةالضلهةلىمتماثلالزوجوهط.ح!ت!ع!(

(X،)!س(،هوزوعهالهكوناللكتالضلهةصهـهلعاهوالأنثىن!ج!كونا(

لأ،!أنهكوصفالأخروالطمق*،!انهكوصدالز!جهل!امنشعاأنهل!اهـسعنى

له.المرالقالسهنىالشقمنحعمايصفروهو
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لأنثى،نطلةتسعى)8*(الهورضملتهىالأنثىلىالتنلسلهةوالضلاكا

نطفةرتسمى)!ثمده!!ه(الحفعنلتفىالمنواكةالمهوفلىهىالنكروفى

"صهفطلتتسعىصهفها(ضعاالولردا23نواتهالىالهوسضةوتمتوىالذكر،

romaddsi23فوستهافتمتو!الل!كرحهعنات!ا.3النوعمنوكلها،!طك

والهعض*،النىمنكلهاصهمطاثهاتكونل!هعنلت!ععىولكنالضا،!ملا

طلرد*،النىمنمنها22صهز!وحودصهفهملتفو!عهتمعو!لأخر

3.النىمنوالعطموونالثالث

صن!تها8ا!بيا!تقولوثكيف"

الههئةركللل!دلاعدلد،يلا!لمهعاطرصلأونهنصنعهلانسلن!كتسي

للاخوورهىلصمعاالعمصلىنطهرلتىالصللىمصلركول،مهللمملة

لكلومكلتاليلدلهـندلعمنلمنملل)طههعى!هةصفةلكل!هئى.

لد!حكونالورههة(ولعلالتلامرشىكهعضهوهترلطمعر،ولون

!ا.لأممنأث!ةللاخركالام!،صنأتلمضلاماللصرتلتمن!لافتهنالمثمضص

لإم!لصللتمععلةثصهحالنان!الطللىصفلتل!معع!ه!هنالورثنلنكانت

ومالنالى،لأخر!هلىنسوداصملامال!ن،المورثلنلمطمتل!!امعا.ملام

تمتلى!عالمععل!()دللسطرةلسائمةللرر!صلةJAهلىثطهر

ليعه-ء()للور!هله!عودرهمح،ل!()دللتلأه!ةيلملتالمور8صلة

للور!كحملالطفلك!نىوهط.للطلل(روص!ه)!اعط!هالهـراثىالتركي

كلهورها.هنللسئولةلصلةطهورهدمرغمالمتنمهة

ثتملييلأنسانس،الردنلىمامثالا.موضحلانسلنلىالعسلرنولناخد

لن!نىهالأنل!اللونعنللسئولةللور8هلىالهنىاللمنهنالمسنولةالمورئ!

عهونه!نن!جالتصل!لا.متنمهةلأند!!لونومورت!سلثدةالهنى!لونمورئة

منى،عهوفهالوننومةمع،لاند!اللونمورثتىالور!ىكهانهفىوت،ند!

معهونطع!زالناتعالطللل!ن،الهنىاللونمورثتىالوراثىكهانهالىوتومد
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نمنوىوالهوشمةلأوناللهـنمول!!حتوىلمهعنكلنلوفى!نى،لونها

اللونلمور!احعوثهرفمالل!نمنهةمعسطهرالين!نفلى،المنياللوتمهـل!

السعثة.للعهورةلانل!

مكون!صث،اللونطللورثاتلرواحممعلوناللونطهنلتالأ!نلمثزسرالا

اللدنهنمسنولالاخرط!مق،الهنىاللمنهنسملولاند!كلدىلكم!منلمد

مدر8سلوقدالهنىاللونمور!ممملىالددهلاكلف!الصهعنلانل!،

لهـنيحتعالات!تلضص.لأنثىلهوشمة!لنسهةالملهـهكلالأند!،اللون

كعاطيهالثانىلىاليالع!ن

!نهة.كعصملا!ن-الهثىمور!نهامومضةءالهنىمددتولحهعن)؟(

كنهة.!عسمنونلأنل!-مور!!هاكو4شمة*الهنىمورتضمهحهعن)2(

!نهة.!عهونمن!ن-لشيمهـرئ!!ها!ومضة*الأنل!مهـر!ول!عن)3(

نللاء)1(.!عضمنون-لانل!مور!مها!مة*لأنلأررهم!تت!ه!هعن)،(

دلط.الرهع!نسهةاليهدادىندهـحونهعهس!دلطانتا،كهلامعص

!ضتلىمرضهة(ك)طههعهةصدلتهن!ككهدللثلهداو!ضح

حالةفىلكنهالها،للسمههةللورئل!فصعلونهطهكرهمع!فىسولما

!ملى!مهههةمور8ععالمتنحهةللور8هلهليتمعتمالينا.سيتدكمت

نطهر.للمنلمةلصمةهلهل!ما"

وولدقا8الهنقوت!العاهتالأمويص!م"

هنالمسئولو!كونوراثها،لأ!هلالىتنتكلدهلااتالراشهنال!

هنالمسنولمكهـنوهد،!مضصفىللثنمهتسالمورثثهنهوامثماعظهورها

منكلاانالعلممعمسهطر6،ا!سائدةلكنهاماحدةمورئة!ودهوطهورها

.مرشمتان(والمتنح!ةالسانت)المورثتين

.!ناج-لنىالعلامة.الأتىمن،لهوشةالدكرمنابوممما)الصلنلح!نيتاءلنى*لعلامة)1(

!!336

http://kotob.has.it



المتنماتهن:المورثتهن!امتعاءتظهرالتىالأمراضاهم(19

لوالهسهطةسواءالنلسهةيلاضطرا!اتتهعدلأمرشهلهمن

ثوحدالعطموهاتومن.العصمىالحهازصمورواكلل!،الطمدطة

ومن.M"oلوللعدةلوللرىادانسطدالحل!و!م!لأونعهةالطمفة

السكرمةالمولدتعث!دهضملىاللشلمومدالوطهفهةالعهو-

وكللك.المزمنالاسه!حدثالىكودىمعااللهنلىالمهعولة

الصمالعطدفىالوطهلهةللاضطراملتالرننمنثطموهلصنهعد

العسمنعوتاخرالىهلافهودى(thyroid)الل!الدرلهةكالفدة

enal)الكلتفولوكالفدة،صالمخ gland)اخلالىهلالهودى،!ه

ومن.والضصهةالمههضاختدليواليسملىولاملاحالسوائلتوانن

...للقلبوكللكمالأرعلللا!دىكحدثمايهضاالتمئموهات

ضراوح!دصر!ر8()يوماثموهةلممدثاتليسامهااحتولهمنالرغموهلى

ملأدر8لعدميصماءنهدوولللكهيلمنصالنىمنتكونل!نها"4!هنماهسما

الأ-من)ماحدةالموزثتانليثععتل!ل!ا،يلرفىاصلثعلىماحدةمورلة

!ل!(.معدهلانلصل)وسو!طهرللرخىه!نلأم(منسلاخرى

منلردةدللوركاالسلئلةهلهكعانتسولهلامرلضهلهتظهرأ*(

الأمراشكعضوهن!.لأ!و!نلمدمنالعالمةنظهرههامعميتععة

المورثاتهله!عودهوسههها،الاناثدوناللكهـرلىتظهرالتى

الشمسوعدو()هنلن!ه!عالدمسهولةمثلامنها،الساثدة

م!قعنالأمراضهطوتفَر(Anemia)الدموهوز)!منعأهله(

كمعلنلاالإناث!هنما%،05منسهةاللمكورلأمناءلىوتظهر،لأم

...المرضاعراض

لومودتظهرالتىالوراثهةالأمراضمناالعزامة،انالصددهنافىم!وكر

أرادأوسو!ةامر6من!تزوجانهزمأرادل!نا.القزمالطفللىالسائدةالمورن!
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سواء%،05هومزاملطل!ظهورنسهةف!ن4ثزمةمنطز!جكسكأل!ل

رغمكولدونهدحزامهولاهمن8نسهةلنلهضاوأطكرانلثا.يملكوراكلنوا

عندعأةالتزامةصدةظهورهوللكفىوالسهيلسو!اء؟ولعهاتهمأماسملن

(.mo!)الطلرةطدرر

مصنفلقه8وال!بتصعتالأ!صبذفىاء

مرضدههاصتشرهاثلةلهتيد،معتلعلضالعائلاتمعضدىتنتثمر

كينبسرطانمرهىصلم!وثالئ!مهكرا،مرسما!عوتمصامةولمرى،السئر!

كلاحظ!ضاسمةلمناثها،مونالصعملودالهكمالععىكنتثمرورلهعةمرادها،

!لعلعاءطسرهاوهاهاتيعراضوهى...نسائهالىيلأمهاضحالاتتعدد

مرضهة)مورثاتمكعلاتهامعلاياءمنالمتنمهةالمرضهةالورثاتمامتماع

الأمهلت.منمتنحهة(

من!لاجحالات!ازليمعضهامعالمرضهةالمورثلىاخثماعنسهةوثزداد

معطتركونلألحعاءللاخوة...الزسصن!ضالعرامة!لزدطدوكللكالعرسات

منكلمعمنهمكلى!مدمتر&واكدلك،الورثلتهلدنصددىالهعضمعضهم

ىدخالاتهوهعلتهلرلععامهمعالطدل!حشر&...مورئاتههلدنصدفىيهى

...المورثاتعلدثعنلىالضدالععةدالعملولادومع،مهـرناتههلدرسع

المطعركاللصاىهد+لَلاللماتليهعضهمهن!طهمعهَ!كلعا

!لت.ت

نموالأماعدلزواجالسنوصفارالولالةحدثىلأطللى8ونامعدلاتوتهلغ

،%11نحوتصلالثانيةالطرمةمنوالضوولةالععومةالناءذواجيطلالوكل%،9

%15نموالىقصلىلأولالدرمةمنوالضؤولةالععومةالناهزواجلطللىولى

أكناءزواجنتهمةلراثى!رضمصابطللولالةاحتع!كاناف!لوععوما...

-3هوععوماالمحتععفىظهورهااصتعالل!ن%8-6كهلغالضؤولةأوالععومة

ف!ط.4%
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03..ْنموالىعدلماكصلالمنتطمر8الورههةلأمراضل!ن،ح!لهةوعلى

!امودى)الدىهه!ط!ملاول!ص!لهالعصمىهنعتونداضطرلي.مرخى

ysticاالموصلىلتلهدومرخى،(النطقهنوالععزالينون fibrosis)+الدى(

ساخست!errد،الفلاء(لعتصلصوصوءالمزمنةالرئ!اصلهةالىثى

المنعلهةالضلا!النهعهاومرفى،لههود(!ن!نثملمر)الدى(Tay-sach's)!ص!نة

وسار!ة(المتوسطالهحرحوخىسكلن!سصثطمر)الدى3(علطكأ)هنص!ه-لل!

ملني!ىهط.دلامهلصلأ!اءمنلأطللىالىتنثقلالطضكلها،الخ...و

طسرطانالقني!اض،هكث!ول!4الضمطكارتلاعلمرىدع!ةلعريض

اليدلهة.الأمراضومعضالثممص!ةولندصامالععلىوالتضددوالسكرى

دلاممالشعوم!كهن)+نعلل!(!ارم!رواجدىلرههةوتمتلد

ىدمرمعاتمنطدىدماحد!الاحهطحالاتصدىلافههنعا،المضتلدة

Aالىلملهـسرتلع،الهامانلى%4!نسهةمصثتعده،لامرهةللتحدةلاكات

الميثمعاتلىنلكعنكثهراور.!دول11مثلاكلهههاالعد!هةالدولمعضلى25%

ميتععلتولعلمك!(.عشمه4)ههمنفللأة،ميثمعلت5مانهاتوصدالتى

الهمنمرت.المثععاتمنالنررلهدكضرم!الثلةالكمهرالعالمفحاءدىالههود

ولللك!!ارم!لأهلغهرمنالزواحتمنعميتمعلتلىطهعونهالةلالههود

كصهيلدى"رسى،كعرض!هنهم!نتشرلعريضرصدالىالهاحثوتتوصل

مرضلهضاهنال!.مالوللةهـضتهىالكملليىشهىلأطصلىالعصمىالعهاز

الوفةثمالينونالىم!رد!العصىاليهلز!صهيالذىوهوالأهمى،"الضهل

مهنكنتشراللىى(Bloom's!ه!m8)حملوممرضوكللل!.مهكرةسنفى

التعرضممتمللاهزماولالمصاللامكونءحثالههوتالطوائدمعضهراد

...الولاةثيالسرطانرطهوىالد!ذدىللضوء

عنوبمننزحىالتىالههودكة"!صهان!ن،طائفةاسراث!لىوهن!

!رونمن!عهشونبؤلاهواحدة!ر!ةلىوهاشت0591عامالعرسهةالجؤ!رة
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تنتشرولل!لك،لعط!فهمفهعايلاطرا!عونولا،هلههممفلقمعتمعلىعدطة

اللامةثصرومنها،العاسهةيلعتمعاتلى!لمهوههاكنل!روريثهةيعراضكهم

...الععلىوالتضلدالهيطولمع،الواضح

أصلمن*كوسك،معاطعةلىنسمةملا،نخعسةططنكنلاولى

علىممالظهنوسيلمون،0165عاملرنسامنالمللطعةهله!ىنزحوالرنسى

!هم،فهماوشزليعون،مهط!نونددىدلسهصوالدمياللرنسهةاللمة

الكهدكصهباللىىتهرو-سانهعها،5!مهرهامنورلثهة!رلض!همفكماهت

مالة.مهكرةسنفىمالوفههـضتهى!التلهد

الوريلية8ب!أمراكىبهالاتمنموهئيهالتديبيد"

وثولانهوماوصدشاهرأنهةأكةموضوعنامنالعزثهةهلهلىنسوقى

سهمافه4طهلوللهىالعرأنيالأكة!املامورا.عر!ها

!ضلافكمئععاتكمماخداتكم!هلأاقكمأمهاثكمهلهكم)حرمت

منماخواثكميوهمعلأكماللاكلواههاثكملاخ!هـملاتالأعو!لات

ثسانكممنحعوركمكلاللانىورمانهكمثسافكموامهاتالرضاهة

هلهكمملأاحفلامهندخلثم!كوطوالمل!نمهندضلعماللاثى

ما*الأخلض!ضحيععداما!ملامكممناللونيهلأاثكم!صلاكل

النساءإ.()23(!اهلدلاكانا"انسلد،!د

ثوله:فهو،اللةههدمنمممداثةرسولهنووىالدىالمدكثولعا

(.دساسالعر"ل!نللأطلكم)!ضفووا

أحدهم4ثولفهوالمأثورالعرسالعول!اما

مضمووا()؟(.لا)اغتر!وا،

فهرمالوردولاإالناالت!يالعلمى!حقصولكن!صدثانعو،،

.،ا"صول!اjمر
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دلاخ!لتوالهناتمهمهلىمن!داجتمر*علىتنصالعرأنهةفلامة

ناحهةفومن،نلمهةمنهلاالأخو&.ومناتيلأخوةو!نكوالضالاتوالععات

ولدتك(التى!ك)وليىلرخمعط!التىلأممن!داحتمر3هلىاشماتنصس

هوهنامالرضاعوالمعصودالر".نفسثدىمنمع!رضعتالتىلأختومن

فىالممرماتمنعلدفهناكثانهةناحهةومنالطدولأ.دثرةدىلأم!ل!نالتفدى

العرأنهة.لأ!ة!لهةلىوهى،امتعاههةلأسهام!الزواج

لأمرش!انهحلرل!من!الاحاملصاعةخطورة!مرحناهدكناماثا

النوعهنالهها!ملمهعالتىالعانلاتنسل!هنفهعا!ودمانسهةتزدادالوراثهة

!لاممالكلما،العرسصلة!ازليدللرضطهورلمثع!و!مزل!،الزواجمن

هـمالتالى،اللرامةدرحاتكرم!هىهنهلى6لأخولممنتوالضالةوالععةولأخت

عالا،كههر8الزصعاتهل!هنصللىالورثهةلأمراشكلهوري!لاملىدرمةتكون

لدسا.الطصعو*معضعندمهعوداالعرامتسهلاسمنالزواجكانو!د

ع!الىمنتنتكل)العِى(الصفلتلنلهوضح،!رسولحلهث!ياء

لهلالمهلادىالسامعالعرنلىالرسوللممنضر6لعول!ط)سملس(،مهل

فننكلالورينهةالصلاتلىنعمالهـ!لمهئا.لوانونهنالصثالعلمكعر!لن

لىتظهرف!نهام!فىمطهااختفتل!حصم!،!يم!منمورثلتعهر

ليهلللل!لىمتنحهةكامثةكانتولىميولةمددثهاكالمهم،لهاللاحقالعهل

)نتاج!ىكودىلاماهدنلاجلنلههئنالمأهمورالعرساللولثىوكللك.الساسق

لكى.!نسل

لأكهضممنمالتزاوجلأفنام8رهاضصحكانيهـ،رسوللنهـعلكر

توصلوثد.الأغناممنلوىنسللانتاجللاسودهلأمضمهنيووالأحعر

المواشىمرمولاحظين!عدالمالىالقونلىالصنهعهثااهعهلأ!ىالهاحثون

معكتكاثرتركالاالواحدالحهواننسللنالح!انحدائقلىالمهواناتومدر!و

العدد.لىو!لهلاضعهنانسلاانتع!عضه
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للكورغمفالاكاحلرم!لههالحاءعائلاتفن!ألائلطولهدولكن

لأولىللدمةفطافىخاهم!طمالزواكاكلنهلاكلهونعوللكها،لودانسلهامله

منالنوعرهلا،(الأعوتلأخت)هنتالثانهةطلرمةللاخت(للامةالأم

لههطول.،له!مكةكعهد5،اماغا،"هلرمسور-ررهلنلاتتضرينزواكادذى

لأ!مكىهلطتهدا!ع!احمع!)!لمهسا

مالأموسىثكموأمهلواخمعكهلىهملالهىداتهكلنلاكام!)ك

الور!هة،الع!!يمن!مالهةلو!ةنلسهاالسد"ثكونلن!م!مر!اولكنوالعلملت،

...(.لأمهلمد!هلىنلهةلو!ة!طلانمطلعاثعانعلافلطوهنا

لورهيهلصلاتللتْالسلالاتهظ!ىطهى!ر*نلاكانرهـضحلكنه

صللاماسنطهر،مهلةمصللتمنعععانكلنااثالإ!مو!سطهرهلابنى

ول!مطلمالدىالوخمععنهالهةتهلىوقكونول،لأ!نلهلى!دهمرور8

هدهندرةضهتالثدرءهلنصستلر!لأمرردعالمدل!ولكن-لامدتلمد

لنللكمعنى...نالتحالا!فهاول،قومةصحهصةلأسردههاثظلىالتىلحلا-

*مه!لثصهح،!لر!ي6!ثكردثلالهنسل!معلدهىالشلدهةالواضتالمالات

والععلهةالعسلهةمالعدلتومصامة،ملامرشعرسةهر!ةخمعهلة

والنلسي.

كعاالزوا،دىللمرماتمنالللنهةللعموهةهندسدسةو!دةلناطهت

هلالة!صرمفههلارمعنىالرضاء(.من)للمرملتوهى،نهةالعر2لأكةلىل!دت

لنمده!!محرم،ودمطه(التىالدطدهست)رهىرضع!التىالأممنتتزور!لن

ولمدة.ووثلىمنمعل!رضعتالثىلأختمنتتزوء

هلىلحرستهتنصالد!ليحهدالدشهويلأسلامك،الهالا!ةلىونعول

العطمركناللأرنلى!ماصةالمدثالعلموحى.الرضماعمنالزواجتمر3

منالأخواترواجلنالعلمىواللل!والمشاهدمالتعد!ةلهلأمتالمالىالمهلادى

!ىالرذمع.لراثهةصلاتنكلا!كؤدى!رضاع
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فثرانعلىكتير!ة1491سنةمالن(.ص."ىيلانعلهز!العالملام

لستعدلدهالهدرسالحويعلاللئرلنمنميعوعككضسثىحهث،المععل

نتائطنيزلكننا،هعلهخطواتنثمرحلنونمن.لسرطانض,تللأصا

للإصالةيلاستعملدلدمهاكلنلاممنرضعم!التىالفئرانلىلى

الععدثىفم...!رضاعةمرات!نعدديلاسنع!لدهلاو!زلاد،كالسرطان

لرلسةلىمتضصصلمر!كى!مثفرشلهلومالمالىالعرنمنالسامع

حهث)!ومه!(مدشةلىالئدىسرطانحالاتلاحصل!الهندالىواطصيلأورام

وواجمراسا!هنصتمكمرالتىاللمالةوهى،الهندوسهة)المارسى(ههطةتوحد

سرطانالعلصل!ومدمملعا.ميتععاالقهلةهدهوتعتهر،الرخماعمنالأخوات

!هنمهيلأصامةلنحهنفى،يلأنلثم!نالسرطانحالاتمن%05!عثلالثدى

الزواجمنالنوءفلاالأمطمنضفضاكانالمدشةنلسلىالمسلعاتالنساء

ضزاوجمنلقمعتععهلىليركتالتىالدراسةهلهمنهـضضح(!فهممحرم

لىلاخولتمنالزواجلههمهـسثمهع،السنينمئلتمنذمعضهممعهكرال

لزواء،منالنوعهلا!تمد3العظهماللأرأنىممكم-لات-كلنكم،الرضاع

...راثعا

لامكونلت!ههوتنتقل!لهنهاهضفذىلمر8ثدىمنكرضعالذ!الطللان

مرضىسهيالمكوناتهلها!نمنمكونوهد،صناعىل!نفىثهيدلن!كن

ثمكمراله،وثاحثمالهاحدثطللةمعهرضعتف!لاور!كعن،مسمهطضل

فىالمرخىمسهىاحتماععنالنا!عةالأضرارلههستظهرنسلهعال!نتزسعا؟

كهلهالطفلتفذىالتىناتها،المرضعةللعر8!لنسهةالأمروهكناواحد.شضص

لىحثمنهاةوتزوجو!مسالطاللكهرل!ثا،المسههاتهلهالههوتنكلالمكونات

...الدممنالأخو6نسللىمصدثمامنهمااللأادمالنسل

الو!ائعةالتعالهموهذهالطيهةالتنظهماتهل!هينمطالايظ،النهاكةوفى

حهنصمرال!ة!هئةلىالمهلادىاءالسااللرنيىظهرالوراثهةالارشالاتوهذه
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ا!غدَ،.اثههمدمنممعدهوامىرمللسانولونطقاللأ،عندمنالعرأنن!!

تدكدمنا!المصدر!منمئكلاثمالكر3العرأنلنانسانئصئقلن!كنهلا

منمنزلكتا*العرأنهلالأالتلكهر،!حدتالعطلصمةمنلدِهلاالىامطمرا

...وتعالىسممانهاثههو..حكهمهلهملهالروامدالهعند

***
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Botanyلنباتاصي!

الفبتفىالإنب-

لىالمهة()اوالهدر8تظلومد،للأنهاتلاساسىضرورىشرطالماء

فتمدإالعمليةالماءعلههاصزلانألىتتحركولاتنهتلا6عدسنواتالتركة

فوقالهلركضععندماطللكمر!هاهدالتىالاثهات،اهعلهة)نها...العحعهة

واعجهها،الععلهاتأععدمنكععلهةلامانهكدرىلاوهو!الماء،ممللةلطنقطعة

ن!اتالتشربهوى!لعلالعطعةتشرتالحهة()اوالهل!ر6علىالماءاسلطل!ذا

ف!نا،الحهة()اوالهدرةغلاففىاللوىهدهوتكمن.الدثهلةالرساضهةالتوانين

تنهتلاومذلكالجنسنالىكصللاالماءل!نللعاءمنفلغهرالفلا!هناكان

مندذةغهر)،ثل!مع(صلهة(غلاف)أىقصر6ناتدعلاالهنرروكعض...الهذصر

فىزودتثدنجدهاحهاتهاتزاولحتىولكنها،(الفروعكدر8)مثلتماماللعاء

منالماءفينفذه!سرهةالماءضشرملااسلنص!تركهميمماط!ثليالمهةمعطحة

)النعهر(كسعىثبلهاالهلدى()كالفولالعادةوالهلر8.العنهن!ىهـصلالثعي

(micropyle)الهلر8لاخلالىالماهمنهكلظ...

لىلتزدادالحهةفتنتلخ،لهز!ائيةتميراتتحالث6الهلوالىالماءسعولولور

كهيرةكهمعائيةععلهاتتحدثالولتنلسولى.الفلا!كتعزقولنا،الحجم

لىالمدخرةالفذائيةللعوادالمحلللأالانؤصاتمنلهضالرازلىالحنىلعهدا

الجنين،خلاياالىتنفذالاالتركيبمعقدةموادمنلتحولها،والحهوبالمذور

الجؤ!ثاتصغيرةالتركيب!سيطةموادالىمنها(كستليدانهلكعكنلاوكذلك

الصلهةالموادكعضكنحليلالإنزيماتهذ.وتقومالغلاكا.جدرانخلالتنفذ
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اللونلهنيةرخوةموادا!وتحولهامثلا،الدومشير8ملر8لىقومدالتىكتلك

...ولامتصاصالهضمسهلةالطعمحلوةواللوام

العاد!ةالمرارةلرعةلىتتمالعملهاتهد.كأناللولماللكراليدكرومن

فىالععليةْهذ.!نلسنقوماناردنا)لاولكنم(،30ْ-25!هنحراوح)وهى

قدولنيينمهندسهنمن!ثرائهاطوممنالىنمتاجل!ننا)المحتهر(المعمل

ومكثفاتمهرلات!الى،ساخنماء!عودوالى،المئاتعلىاعدإدهمتزكد

تتصاعدعالضعيلاتمصانع!ىنمتاجل!نناوعموما.الخ...وترمومترات

...الضضبمالععلهل!التنلهدالسامةالأمضر6منها

وسكونتامهدوءلىتتمالععلهةهدهل!ن)الطههعة(الشهادةعالملىأما

...كالماءالمهللةاللأطن!طعةلوقالطللوضعهاالتىالهل!ر8تلكمعبدلظ

لامعاكعر!لاالدىالهسهطالنلاححكلفىيهعماالعملهةهدهوقحدث

4ومثهرةلأئعةحهوتةععلهاتتهلاوأثنامهل!لكهـمعداايهحاثولامعاملولا

تنسح،spindlesومفانل،تتكون)كيدمورومات(صبهفهَات،خلوىانقسام

الىثحهوصن!ر،تتكشدلاعضاه،تدب8وحها،تنهعثوحرار6،تهنى!عدران

!دولدكهرععهمةصعاكةلىلاكاوهل!اهـسم...السنعاء!ىمميوساق،ايارخى

..مذهلوانسعام

فىالمختلفةالنهاتهةوالهل!ورالمهبىانواعمناصنا!هدةتوضعهندما

ف!نهاللأنهات(ظرو!منطزمهاما!كللمهطت)وهدلدراستهااللضاهسدن

الهادرةتنعوا!ارفىلعلىمداكر80كصور)ولكن،لأرضعلىقنهتكعاتنهت

الىالساقوثنعو،(الأرضيةالعاذ!يةهو8)!دعلالممدلالىلانماالعل!رو!ثجه

حهث،الوزنانعدإممنطلةولىالالضاهلىواما..الشعسنحومتعهةلىالأع

الجذرنعواتتغرج...الساقنموهاكتيشعسولاالجذر،تحذبيرضلا

ا!الاتجاهكانايا،الساثىالنعويامتدإد

!كون!حيثالاتجاههذاعلىالساقخلاكامعالجنرخلاكاتداهعتلكهد

واحدةناحيةالىالساقمعالجذر!عتدلمولماذا..؟اواحدامتدادعلىوالساقالجذر
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فاعلة!و!خثعةتدكهردونلوعهثاهلاطملن!كنلاا8وامدلعتدادعلىرليى

...اووانهغهر.،الهمنلمىهكلهم4لدرةولا!دهىثعملد!ر8،

لانهات،هلىثالر8قصهححتىفضعها!عدسكونلترةالهل!ورالىتمثاح

السنمن،عشراتتعتد!ىور!اذمنهةمرهةتكونددساالالثرة،هلهوقمتلد

المكللىالهلورمنلنواعلنهتهلهالسكونلثرةولولا...النهاتنورم!سي

التالطالععلهاتا!راءثناءونهثتالسصلد،لهللأمالنهلتهلىزالتماوهى

لدلك.الممصصةلأمحندىلأمالنها!هنالهلددلفصل

(Moresalbsالعلعى)واسعهاالتوت!معيةانكلر!ى!الكر*لارئى

لو،الععلاثة(مع!،لص!cuالعلعىال!معهمنمىمن)وهىالكالورك!عمضعة

الولمطةضعاونلاالتى!بورهاينطر!ى!خ....العنر8أ3)ى!لاالعمهز

العالملىكمههوترللىقاللنها،لىمهكرولالملقلىااللهووارلىحعممنها

لحروطرالهل!رةثلل!لىا*ددههالصللعلوملتضعر!صملين!سنطهعلا

و!لميذطالين!هرهخررءوموهت،النهلتومتطلهلتهلانملتوطرطةلانهات

الدو*الفلاءنوعلهها.الخ...سر،نه!اتهاه،انعسامهومراحل،علهوره

!انهاالأوراىشكللهها!حعن،الرصشةهـمها،ومتطلهاتهومحللاتهل!كهمه

تزهوومتىفهها،عضوكللرظهمةالداخلىوتمثم!صصهاالحارعىالطمير8!يم

لأور!نسلطومتى8ثمارهاوطعمثثعرمثىلولزهارها؟لونوهاالمفمير8،

وحمسالنر!د،وهواءال!لمتاءور!هةمواعهةكهلهة8الهراهمتنهتومتى

الىهداهالمنا1المعلوماتمنالهلا!نهـملاص!ن...الصب!حريرةالر!ع

18.للك

ء-!عندمننزلتلهرأنهةأكةفىننظرلنلناهلالسرسع،العرفىهنا!عد

العلمهةالمعانىهلهالىلتشهرهالزمانمنلرنَاهشروسعإمنمثرمنذاثه

سهمانهالهطولالتىالنملسورةمن06()رلملأ!ةعرضناها،انهاالتى

سا،
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ماءالسعاءمنلكملانزلطلأرشالسعوا-خل!لإفن

أبه..هميرها!نهثواألكمكانما،مهيةلاتحداثقمهلأثهنلا

!عد!نأ.مثوهمولا"مع

هوذلك،الههالناسنظرهـعللص،!حدانهتههلىدلهلا!سوقسه!انهلاثه

النهاتلانهات،الأرضعلىالمطرلانزيلالأرض!ضلقالسعاطتخلق،الضلقدلهل

نا...الواحدالماهكهل!االمضتللةوالهساتهنوالصائقالمتنوعةالنهاتاتوخروجهول

واكضاهتد!هرهاحكامهلىواضحوللل!اثهللدرةلأئارالمتنوعةلأشكالهده

Jتتكفلاننستطهعالتىهىفقطاحدةوهلهاوثدر6مو6هناكانعلىللله

ول!س،الكونأرعاءفىكنتشرالدىاليع!أثعاطكلوتنعز،الفلقأنواعككل

...الكائناتعلىالمطددلأالههعنلأهدهتنازههالضرىددراتمنهناك

موصولتهداالانهاتععلهةينالىاثةمنامشار6القرأنهةلاكةاصتوتوكللك

والكهعهاثهةالليزمائتلمععلها-منالعيلاك)دهـسيرىلتنملخ،الهلمرهالىالماء

الىالريشةتظهرثم،لأساللهـتعهالجثرظهرثم،العنهنلهظهر،والمور!ة

&cdأعلى Wالخ....الخضرىوالمحعوعالساق

***
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Physث!أألالمرياءصيلى

الصضالهقناهيهوالكصيتالموفى

الترضولعد،المالةطههعةلىالتفكهردائمالسنهنلا!آمنذالانسان

003منذط!أعاعأولهوسههوس!ل!!!ص!د!لريطالاغرعلهانللالسولان

شمطرانمنهعاكلضمطرثم،حمطرانالطمىء!ثمطرانافهالمفلادْ!هلسنة004-

الهناثهةالهصةعلىالنهاكةفىسنصصلل!ننا،ومراتمراتوهكلاءأخران

الدىالعوهرأىtatom"الذرةاسم8الوحدهذهعلىواطللأا...8للماد

...طعزالاألدىاليزءاوطلسم

حولتفسهراكثرمشكللانسانىالفكرتطورعلىنطلعأأردنالانا

الاغرر!قد!نالتطور،هل!الىالمشرليناس)سهامومدىللعنصر،الهنائهة8الوحد

الأساسحعروهىالتجزئ!،تعهللاالتىالمتناههةكاللهث!كعتلأدونكانواالعدماء

الإغو!قالفلاسلةمنوهوووطونوماءلنواعها.اختلافعلىالموي!كلكناءفى

...للهثاغورسالأهدادتوالقنظرتوميناللكرةهل!ه!هنلنسقالمتأخدسن

!تمزا.لاالدىالمزءحولعصورهممرهلىالاغر!قالكارظلتوهكلا

اختلالاتهناككانتدانالالرد،الجوهرعنتكلمواهداللدماءلالهنودكذلك

اللرد()الموهر-!عر!ما!هرحوالمأنهمالاالمتعدد؟،در!هممهنتفصهلهة

sunique s 5 tancesاللرة(كتجزألاالذىالجزءأى(...

الذرةعنالمسلمونالعرللافتكلم،المهلاد!انوالساكعالسادسالقرنانوثاء

كالمنطق6اللرد"العوهرعلى!رهنانللاسفتهمكعضحاولومد
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التكوينهنتكلمينهطاليأسكنعلىللأمامملكرالتار!ولكن...الر!اضياتى

حولهتدورمركزمنتتكونفهى،منمعسىنظاموانهاللدر8،الهنانى

أوحمعاللدرةصمددلنالعالمدىاحدكستطعلمالتاص!هداوالىعسهمات)؟(..

كستطعلمول..ممتو!الهاهلىالتعر!!لعلىمعدكدكهنناههكلذنا،

Johnلالثون Daltonمالار.لوصفاتلها!مددا3018هامنلسه

Loschmidtلوشعه!تلال!رَحهنم1865عاممعحدطاعهداالذر8ودضلت

الن!راتلاههكة!دراداىاكثشدثمتعرسها.كانفهولو،الأولىالدرةصعم

ثم...طلهقةولهست،الكهعهاثهةالعنا!نرلل!راتمصاحهةأنهاواوضحالكهر!هة

19-ْلأ،fo(82كلان!ههترو!اكتشد t%)المرتهطةفهرالطلهلةالكهر!هلأدرات

cathodالكاثودالشعةمنولللد،العادصة8المادملرات raysنتهعةظهرتالتى

كلعةStoneyسثونىواهترح...التفلغل6شدكدالفازاتلىالكهرسللثلرسغ

الذرةأنعدىادتعابىهدلدتومد.الدرلتلهدهدسماكههص!لمم!،"الكترونات

تركيهها.فىداخلهكأمزاءسالهةالكتروناتتحوى

الذرةعالمفىالكههر8العلمهةالثور8لكانت،المهلادىالعشرمناللرن!عاه

ك!همكأ4!!لأ*ولهناردولسونلعثالالملهنالىشههر8لسعاءوظهر

منتتركيالذر8لنوهو،للدرةنعوذحلولوضمعالدىRutherfordوردرهورد

اسهرةتظلالتى،للالكتروناتالسالهة!شمئ!معتتوازن،مومهة!محنةثات8فوا

علىالنواةحولالالكتروناتهلهوتدور...النوللأمنالنا!عةالعد!يلقوىنتهحة

الشمناتعددكساوىينضهفىلالكتروناتعدد!ننسههاهمعهدةمسالات

...عام!شكلكهرمهامتعاللةالل!ر8لأالنوأ8،هلى8الموصالموثهةالأولية

تحتوىسمص01نحو!طرهاالهالغالثر6أنالأالمعرو!منواصهح

1:000001سوىتشفللاالنواةيناى،سم0113!نحوتلدرالحجمصفيرةنواة

النواةهذهلىقتركزالذر!ةالكتلةف!ننلكمنالرغم!علىالذرةحبممنفعط

ال!الى.الموضرعنهاةفى*ضاءانبصهلانورصف)؟(
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للعسععاتما!كألنهاالىالعلعاءتوصلفللد،الشحنةمومهة6النواكانتطا

الهروثونكتلةوتدلر...الشحئةهذهمصدروهىكمههناه*،مروثونات80!لسما

النوا8لاخلللهروتوناتمرال!ة!سهعاتوهناك،حم-،012*156748كندو

منهاالواحدةكتلةوتهلغ،الشحنةمتعادلةوهىف!ترونات"سمهت

.!-01*70109تموكتلتهفتهلغالالكترونأما،مم-،013*56725؟

المثمعسى!لأنظامالذر8شمههناللو،!الفراغمنمداكههرعالموالشرة

(olar system!)البائر8لألكتروناتلمدو!ارض،لأرض8نواالشعسواع!هرنا

المالىكسماضعفمرة005الشعسهنتهتعدك!س،الأرضله!نصولها،

!ىالميعودأللراغضخامةنتضهل!حتى..متركهلوملهون015!نموالملدر

6 Wدفنكانلاناا1حدةمالر8نعلاينيردناال!ا8نوا؟!ْ.الىنمتاجل!نناNسم

ل!راتلىالموثولداللراغاتنملالىلردنااناثم،!اصلا؟(حراماكساوىالماءمن

11.طنملهارا!؟حم10ْنحتاجف!نناالكعهةهد.

الكهر!هة،الشص!دى!اللهكاندانحثهر،الهروتونمنلضدولألكترين

نعتهرينكمكننالدلك،الالكثرونلفنلدرمر18378!ساصىالهروتهـنلوزن

الهروتونمنلكلالكهر!هةوالشحنةتلر!ما.نواتهاالننمكالئااللر8لهـنن

!لأء!هوررل!رفدردمنكلوتوصل.كولون!1ا156*.تسالح!لالالكترون

!و!عديهنمالضهطنعر!لنمكنلاينناالىHeisenbergوهاكزنهرجohك

واطللوا(،النواةصول)ائالهروهمنحولملانهثمناءمعهنةلصظةلىالالكترلن

وغهرمتحركلالكتروناندع!ملا،ولنعن!p4م!اncipleالتثدعدممهلا5هناعلى

الموثعهلانفسلىتحدهلن!كنلال!نكموهعفىلاحظتهUل!همكانهلىثات

منب!بكسرعةالنواةحولطررلهو،الزمنمنصداهصهر8ة!ره!عدولد

عددهازاداناالالكتروناتل!نحالIكةوعلى.ثانية/كم003ذالضوء.سرعة

ثواعدوهناك...المدارلهذ!التالىالمدارلىطوزعالهاقىل!ن،اثنينعنالذرةلى

الههمروحمن.منونرفىرصلاكمننرمنتالفالماءبرىء)1(
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,airلاالدرةطاهة()مستوسات(أكل!ه)ثأملاراتلىالالكتروناتلتوزى

داخللورانهافىالالكتروناتأنالمح!هطلهىطكرومعاةالأفههاللتلصيل

ى!تدورلالأخهر.،الشعسحولدورانهالىالكوكيعنثضتلدالملالاتهد!ه

مداراتفىالدوامعلىتثهتللاألالكتروناتيما.الشعممىعنالهعدثا!ت!مدارات

...النر8لى8النوامنالأكعادمحدود!

منجزاتاشهرمن(صل!ح!لاه)كانعالعسولالطا!ىالكممهكانهكاوتعتهر

!ينوالدر!هةالمعلأدةالعلاهةتناولتالتىالنظر!ةوهى،المهلادىالعطمد!نالعون

atomicك)الن!ر!ةدونالدعاثقمستوىهلىوالطاهةالمادة iclولكن،3(طدا

الفرسبالسلوكتدسهرهنعمزها)يهرزهامنالنظر!ةلهد.ظهره!ساهناك

الدقائقهدهلهعضالصفر،لىالمثناههةالكتلةلاتاللرتدونالدهائقلهعض

المستميلمن!حعلممااللصر،متناههةزمنهةلتراتخلالوتحتلىتتشكلى

ا!نشتيننظر!ةحاءتالكمميكانيكانطر!ةثانيوالى...صعيلأ!ةاجساماعدها

en!أالخاصةالنسههةلىكعلم*theory of relativهائلاتطورالاحدثت،3!كلسكم

لعملةوجهانوالطاقة6ألماداهلىتنصوهى،والنوهـةالدهـسةالملاههملى

الكتلةهىm،الطاهةهىم!حهث،ول-2،!هوقانونلهلاووضع،واحالة

المطهيقحهزالنظرمةهد.ودخل!...الضلاهلىالضوءسرعةهىح،المتحررة

"المعفلاتتدعىالتىوالنوودةاللر!ةايا!هاثمحطاتواضحمأصثلىالعلعى

اجلمنل!ةدوندثائق!ىالطا!ةتحولصمحثصك!،leratorsالمسزعاتيو

.....و!نا،.الكوناصللهمهوهدفتحقهق

اكتشالهاالتىاللررسةدونالعساتمنالمز!دهلىنظرةنلقىالرسنالال!ا

الموجز:هذاداليك،منهالثانىالنصدلىخصوصا،العشرسنالقرندىالعلعاة

انهعاثأوانطلاقالىالدرةدإخلالمادئ!التلهراتكعضتؤدى

ورسعتهر.الضارجالى،Photon"لوتونحسهْعات!شكلالطاقةمن!هأكعن!مزه

لالصالها.كدلالاتالأضهاءالعلعاءكحدلانعا،لآنحىاللز!ىينأ-كنطعلم)1(
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لوق،كس*لنمعة،ه!ح!حاما)يم!معةالطا!ةثمدةحسيالصالرالا!نمعاع

لاواللوتون..المعتاد(الضوءم!-!عأ،المعراءتمتهUltra-violetالهنلسجط

ماوهىكم/ثانهة،000003تلابىوسرعتههكهرمهةشمث!أ!ة!مملولاهلهكتلة

ضمالتىالعسهعاتل!ن.فهـصعهار8،ط!لهأ.veloci+الضوءسرعةعلههنطلق

،االفوتوفات،هى(!لم!omagnetic)الكهرومفناطهسهةاللو8حالةلىتهادلها

+أ!!()ع!،اليالههةلو8حالةلىطرعلهاهنالتهادلضمالتىالمسيعاتلما

طاهةمدر0ٍ1-اللوتونطامةولكن،أ!!أ،!مأ"العرالهتوناتهى

هك!عوداحتع!علىللتم7891سث!الدلاثلمعضظهروثد.المرالهتون

لىلعرر!تالتىالأمحاثقلكنثائ!!ضصوصاالعرالهثونات،اا!الحسهمات

1مناللثر8 Aveواللوتون.لأمر!كهةالمتحدةالولاكاتلى7891الى

لنلسه.ن!د!-نأمهاالنلأكضةالمال!مثهعاكل!شكلوالجرافهتون

واعتهروه)واو(5*،رمزعلهه!لقوامسهمميودالعلعاهوللدخعن

ستهالللثتمالنواةداخلالطاقةL.1...الضعهلةظهوركثهاللهكتمالدىالجسيم

الهروثونمنكلاأحالهاهـصعتلد!!ح!ول،"مهزوناسمعلههااطلقثسهعات

كثر.يوواحدمهزونمنمولفة!سماكةمفلدالد!رةنواةدىوالنيوترون

القرنلىالستفاتعلدمنلهتلاءكتشالهاتمالتىالحسهماتاما

لمكوناتالننائهةاليمداتوهى،!د!دهالكواركات"سالمهلادىالعشركن

الذر)لمكوناتالهنائهةالوصدةهى8النوامأالاعتعادكانالاانهللكمعنىالدر8...

هنه!انالحدكثالاعتعادف!ن،النمر!ةدوناليسهعاتكتشا!معدنقضفقد

الأخعر8الأونةلىلأخرهونعضهتمللمالةالهناثهةالهصاتهىالجسهعات

هىالكواركاتانالأناعتعدنااناور!ما.الكواركاتعلىالعلعاءعثرعندما

انالىوهكذاالاعتقاد،هذا!نثضمنكعدنامنكأتىفعدللعادةالهنائهةالوحدات

الهنائهةالوحدةتحدكدالىهعتهمتفترولاأملهمكنقطعلاالذينالعلعاء!توصل

هذ.كحوثهملىوهممستعرة!حوثلىالعلماءليظلوهكذا.الكهـنلىللمادة
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هذ!لىكتخيلونهأو!تصورونهمماقلهلةشذراتالآألههلتوصلونماكجدونلا

!001الفسيحالكون

Murray)"د!دةمانمملموارىمنكلتوصل Gell- M)كاليلورنيامعهدمن

Georgeزلاكااوحورج،التكنولو!ى Zweig)؟)لال!ص!3سهرن4مسزi!حدكددلكر،ا

منتتركبمنهادثهلأةكلانمنهماكلالترضحث،الذهـةلونالدقاثق!شأن

فى1()الرلمالىنسهةمح!ول،3أساتأزلا!سئلماأصمرمناثهةوحداتثلاث

لراتلراكةمن)اثتهاسا،اكواركات!هل-مانوسمثها5)الكوتشهم!(اللعبل!ل!

هامنوال!ائزةجيل-ماننالتولدكها...(عهارةضعنالكلمةهذهلهها

الذركة.دونالد!اثق"تصنهدمحالفىانعزتهالذىاللدالعملهذانظهرم9691

مى،الثلا4!الكوار!ولت

11fالالوثىالكوارك(upquark).

down)ألتمتىالكوارك21( quark).

strange)الفرسالكوارك31( quark.)

حثمنونوعهاطههعتهاتمددكهر!ائهةشيناتذاتالكواركاتوهله

"ه،كوارك4اكضاالكواركاتهذهوثسعى.غرسهةاوتحتهةكلوثهةكونها

و!صل،الشمنة3هدرهامو!هةشحنةالأرلى!حمل.85،كوارك،ا!،كوارك

(ل!نولدلك.الشحنة!درهاثسالهةشمنةوالثالثالثانىمنكل

Q(5+.)ءهكاه5ب3515"ول

55+p - Neutronه(+)!كاكاه!

(Qp+)55"كاي-"ءاءا،3!5

.(الكوارككامو)حيث

*،،"ح!3ولروف،النرنةالحدو،ئر-!رضخو-فىتعالدىالمعحلأوالمرعهو)1،

aboratoryالنوولأللدرصاتالأوركىاالمركزالكلماتأوللىه forمحمهمحأ،!The Eur)

(sicsلأParticle Phالفرنهة.كاللنة
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لونمسفعةكللىيضرىكواركلتهناكهل)هوسؤاليللاناهـسعى

لىسث!اوخعسةاوكواركاتاهـمعهناكهل4هولضرىكصهفةوالسو!"لدكه

Sheldon)علاشوشطدونان"الدسيعة Glashow)كتشدهارلاردعامعةمن

)!،.الفتنةهوغرسهااسعاهلههواطلق،لأ769يواخرعامفىالراكعالكوارك

n)لهد!رمانلهونوتوصل Lederman)الالهركائصمنلريق8!عساعدمكأ

Accelerator)لهرمى!ععل Laboratory in Batavia, Fermiل!ههFermiNati)

لعدوكللك،)!هولمهالدضهضيسمهلههوأطلق،الضاصسالكواركاكتشا!الى

)!ص!(مسرعلىالعلعاءتوصل8491عامولى...عه،autyاالحم!اسعا.

هه+،"العمةاسمعلههواطللأوا،السالسىالكواركوثعودعلىالدلملتلدكمالى

طأللا7،.المعيلةلسعؤوكنلك

الكواركمعسهمالىالمعاصرالعلمسهصلهل5هوالأعهروالسوال

سههصلعزائهالىالكواركتعزت!!أنطولونالعلعاءلى...8مكوناتهماكتشا!

الزمن.منطوعلةمدةالمن!كعهدواملاخ!لا

للعلعاءالتاهـسضهةالمسهر6عهرلهها!كطولناالتىالرحلةهن!ه!عد

وللرونافههالعضهناكههر6الثمواطافهها!كو!طعنا،اللرةهالملىوالهاحثهن

أخرفىومعالىسهمانهاللأثالماناتعلملهل.اللصةهلهفىالسنينمناآلال

وأعزاء،مكوناتلههاطنكتللأ،للدرةأألىيشارانهالكر63العرأنوهوكتهه

هدلكانولرا.السماوىالكتابكهثاوردما!ىتنههالاالانسانيندلكومعنى

ل!لك.ثهاتلمالمضنهةالهحوثمنطوعلةهرونانلسهعلىولَر

منها4نذكر،فعدكدةالشان!هلاالمتعلللأالعرأنهةالنصوصاما

ورسملىرر،الساعةتأتهنالاكلرلاالدمنأومال111

السعواتلى8درملأثالمنه!عز*لاالد!يمالملثأثهنكم،

كنام!لى6viكلهرولادلكمنصمر"ولاالأرشلىولا

سهم.أ1(3)مهين
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لىولالأطىلىل!رةملل!منهـم!هنمعزم!)ما121

ممهنكعام!لىالامهرولالل!من!ممررلاالسعاء،

l?(.كونسإ())

انقعنىوهى،هلهطأء!()ط!7د!ألر8،)مثعالالعركهتإنالكلعتانمردت

درحدةالالةوحدةينالىيهضاالكلعتانولئمارت.كتلةيوثللااووزنالللرة

هلا!ىالماثههلى9291عامشلمائزةع!ءأنلى)ولدصذنلهاالطاقة

فىاللراتلنت!ثمارقعنىوهى،لأرضفى..السموات"فىالعهات!وردت(المج!

اصفر0العهار8وورت.للارضالسعاءفىالموادمكوناتس،العالميرحاءكل

د،الذرةمن!مفرهوماومودالىمها!لمرةواضمةا!ثمار6تشهروهىللك،من

منها.يصدرأعزاهمنمكونةاللر6لن

وهو)منه(،من،5العرحر!علىالضوهنلقىالثانىالعرأنىالنصولى

ماكلمثق!)منمعنىدنهدالوضعمهلاوهولر8،مثق!"منالملطعفىالوارد

عنسضهع!مىءكلمثعلىو)من(Ij3اصلهL-مثعال)منيومالنر6(ضعلق

...تركهمها(.لىهـسدخلىالن!ر8

أنالعرأنصنوضمتالنصهنلهلهنالموحز8للعالعةهنهل!نوهكلا

مكونلتللذر8لنو!ضح،والطاهةللعالةكلسلساللرةالىفملرالكر3العرلن

علىونظ،المهلاد!السال!سالعرنلىلردهلاكل،وثقلاحععامنهايصمر

منوحهاالكلامهطنزلى4،ممعدالنىهوالعرمهةالعز!ر8صحراءلىرملى

كتا-الهىشكدلاانه،الكتابهلامصدرفىيحدكشذهذاأمفدَ...علههالسعاء

.!مصمدوالمرسلهنالأنههاءخاتمعلىنزل

نيلاو.كونكتههاالتىالأسطركعضنوردالموضوعهناننهىينوثمل

(John.0Neil)لىوردتوهد،نركههون،ههرالدنهويورك5دالعلعىالممرر

tyمعنوانالمتصة!الولا!ات4591عامصلرلهكتا* Atom: The Real،!ل!أ!ل!

Story"!تمح!طئ!ول of the Atomic
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4erile in thisfil!!لل!لاWorld was intellم!مه!"

and added very little to what it received from the Greek

لأ!لل!3!ه.

One of the bright spots , in the Middle Ages, comes from

edean World. It is a line from the pen of theالاthe Mo

5 whoطكةSon- in- law of Mo!ح!Mystic, All Abul

عهـ+،:

Split, what so ever atom, you will and in its heart, you will

.finda sun

mystical vision he5كنطاld appear to indicate that9ن!*5لملا

ofلأه-صمpreview of the modern solar system!0إ8!امhad

"atom

هى4مالعرمهةلأسطرهلهوقرحمة

سوكضفولم،النكرىالميالهنالىليدم!الرومانىالعالمكانللأد

الاضق.صضارةمنوصلهلمااليسهرالننر

لاسلامى،العالممنتأتىالوسطىالعردندىالمتلالئةالنلاطاحدى)ن

كشالدىمحمدهصهرهالمسناموعلىالصولىللمسطرهمانيدحهث

هل:

شممم!()9(!لههالىثجدلرء--يةالدرةلَلَفتَ)اليا

النظامحقيثةتلمحأناستطاعتالصالهة!صهرتهانعلىطلهناان

تعلمطالبأبىفيعلىالجليلالصحاسهناان"..الذرةلىالحدكثالشعسى

12رو،كالقاهروهةمكعا.الاسلامىالنراتفىال!ةالعلومأصاصات:أمسمد،)!لؤالوها-جمجد(1)
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وفهم،القرأنعنهرهرا،والمرسلهنالأنههاءخاتماللأعهد!نممعدكدىعلى

فأفاضهالل!رةعنتمدثتالتىالنصوصتلكومنها،القرأنهةالنصوسمعانى

ككونانونرجو،المدكثلىالترشلعننكلىالاوعلفا...الكلعاتمهلىه

.الموضوعهلالىاللأ!فضلوضحهد!شىءكل

***
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GeologyفىjلأI!ممكل

ا!أوحىصديدمصدو

الههدرومهنغازاالكونمىالمضتلفةالعناصرلتو!كعدراسةلى،لوحظ

كثرمعاككوفانوهعاهالهطهومغازالكثر8فىوعلههشهوعأ،ألعناصركثرهو

ممتمعةلناالمعروفةالعناصرماكىتكؤنمهنعاالمنظوبى،الكونمالةمن%89من

لناالمعرولةالعناصرأوهوالمنطصالاستنتاج!ىللكيدىوهد%.2منكل

الاندماج-تعر!حرال!ةنووتتلاعلاتطد!قهنالنعومداخللىتتكون

غازمنلسلساممكونلهشمسناالمرار8،منهاثلةكعها-منهالنطلق،(النووى

لتكورحطامرتفعةحرار8لرحاتلىمعضهامعلنوضهتنس!الدىالههدرجين

فىهـشمكم.مئو!ةلرمةملا!نهشر8تهلغهائلةطاثةمانطلاقهالههلهومغاز

المتكونالهطيومغازنسهة!كادة4هعاهامانهاملانالنووىالتلاعلهنا

لىالحرار8درحةتزدادالعملهةهلههـطسقعرلر.العلممستعطدو!سالة،!التد

تندمحالتى،التالهةللرصلةالىالتفاعل!نتكلومازدهادهاتصر!عها،الشعسداخل

نم،16اسسجينض،12الكرمونمنتيةالهعضكعضهاصعالههلهوملراتلهها

وهكذا....2.النيون

هذ.وتزل!د،مئوكةلرجة0006كنحوالمثسسسطححرار8لرعةوتقدر

انهالعلعاءولطدر.مئو!ةدرجةملعونهشركنمنكثرالىالمركزنحوتدهـسجيا

درجةستصلالهيلعومالىتثريهاالشمسىالههدروجيننصفيتحولعندما

المتكرن!الهيليوم!ؤدىمعاتقريها،منويةدرجةمليون001ألىالنبمهذاحرارة
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صذنهالىأثكلهناصرلهكونالنووىلاندماجلىالتالهةالمراحلنموالاندلاعالى

مل!ن006درثةعندانها!ماالعلعاءهـسللرهاثللأ،حرالهةطاقةهـعللق،اللرى

التلاعلاتتنتجئم.ونيونومدنسهومصوديوم!ى!كرمون!ثحولمئو!ة

والكلور،واللسلهـر،،والفهررست،والسهلهكون،الألمونهومهناصرالتالهةالنوت

لدرجةمطردارتلاعمع،التوالىعلى،والكالسيوم،والهوتاسهوم،للارغون

مئوكه،درحةملهون0002!ىالنبمحرار،لر!ةمصلالثها!ةوفىالحرار8.

منكلاتشعل)والثىوالتقانهومالمدكدمععوعةالعناصرالىهدهفتتضول

التفاعلاسهدهكان!ولا.(والزنكوالنحاسوالنهكلوالمد!دوالمنعنهزالكروم

ياسمتعر!خاصةنحومداخللىالاتهيدلاعال!مرتفعةحرارةدرعاتتمتاج

eSuperالمستعراتلوقوه،،Novay"المستعرات novay،محددةلتراتولى

فىمنهاأقلشعسنافىالسطهكونالىالصهدنسهةكانتولاتاهـسضها،من

داخللىالحرارةدرحةكانت!لاالهها،تصلالثىالنهازكفىوكنلك،الأرض

المغنسيومأوألسطهكونانتاجمنكعكَنهاالذىالمد!ى!عدتصللمالشمس

هن!استعدتالشعمس!أنلالتراضالهدهىمنكانهـن!اكلهذاالحدكد،او

تطوركععليةكسلعواكالعلعاهعلىلزاماوكانمضدرأخر.منالعناصر

هورسللرر!دالهرطانىالعالممنكللغصهاالتىالعملهةوهى،هنهالعناصر

(FredHoyle)لاولرالأمر!كانىونماله(Fawlor).كلانالعالمانهلانيرى

الاندماج!عملهةتنشأ(001كثرمنمنهاالإنسانعرف)والتىالعروفةالعناصر

النجمحرارةدرحةتزد!دوكن!لك.التيومداخللىالهيدرو!هنغازلنراتالنووى

فتننصلمكوناتهمكلالاحتلاطكستطهعلاحتىتمددهويزدلدتدر!جماالداخلهة

النجم،عنمعهداالمركركة8الطاردالعو8هاسطةتنطلقولكهائةعلىمنهاحزاء

هوةمعالمركريةالطاردةالثوةلدر!تساوىحتى!كنه!عيدةمنطلقةوتظل

منمحددةمسافاتعلىالمنفصلةالأللاكهذ.تقدوعندئذ،الأمالنجمجاذيهة

محددامدارلىالأمالنجمحولمنهاكليدورثمالنجم
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مسهيمست!هلا،المثسسعلههتكونسو!لمانظررية!سماكاتامرتوقد

الأمراستعرلوأنهالعلناءفاسثنتح!الاخلها،النووىالاندماجعملهةاستمرار

ضهائها!درمرأ!دالىالشعسضهاءشدةتزلادفسو!الأعلهههوماعلى

التوهحهثاهـهعد.الحالىثدرهضعدمائ!ألىثطرهانصدهـسزلل!،المالى

التلاعلاتتتو!دهندماالحالىحجعهامنثالىالشعسستنكمشوالانتالاخ

الهاردةالهيضاءالنحوممننوعاالمشرتة!كممسناوثصهح،!دإخلهاالنوورسة

Dwarf)اللزمة(الهماءالنيوم)!اسمالمعروفة whitestars).

،النيوم!داخلهاتتكونالتىالسدمنرى!ناالممهطالكونلىو!النظر

واندثارها،تكو!نهامراحلفىمتتالهة!راتلىألنيوممنمضتللةأنماطاونرى

المدمدتركههههلى!فليصليلبلهاهلههانمهاالتىالأرضأنونرى

Solid)الصليالليهذ!هـسثل،والنهكل Core)ونرى،ايارض!لحتلةغالههة

تركهمهاعلىفألكونىاللضاءمنيرضناالىتصلالتىا!نهازكمنانماطا

كداألكونأالمعهولالمنطقىالافتراضكانهناومن.المدكدكة()النهازكالحد!د

علىتتكئفمادتها!داالسدمهدهوأ،المالهةالسدمتشههدخانيةكسحا!ة

تكشرالذىالدخانهنامنلضلاتحولهالارتمهنعاشمسنا،تشههنجومههئة

نصد؟ثطر!ةمنطقةكللاخلفىمغتلدوترتهيوكتلصعومناتدواماتالى

النجممن!طررسةنصديهعلدعلىالدواماتهدهمنكلهـمتكثد،النعمحول

(.Protoearth)لا!تداثهةارضشاومنها،الاكتدائهةالكلكبتكونت

الاكتدإثية،نظاثرهامنحجمهافى!كثهراصفرالمالهةالكواكيانويدهى

منكهركانتالامتدائ!ةالأرضأنالعلعاءو!عدر.التركهيفىعنهاومضتلفة

كعضهاعلىالتكثديى!داوثدحعمها،دىمر0058كنموالمالهةارضنا

لىحرارتهادرجةأخذتثمتماماماردةأمرهايادىلملىكانتالترابمنككومة

استقرارعنالناتجةالطاقةوماسطةالاشعاععملهةمواسطةتدديمياالارتناع

أرضناتتهعهاالتىالشمسحرارةدرجاتكانتولما!لهها.لىالأرضلبمادة
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ايارضليلىوالنهكلالصدكدكعهةكانتولافهها،الصد!دكتكونشسعحلا

مراحللىالا!تدائهةلارخىينتعدكرالىالعلعاءاتي،الأزخىكطةغالههةتشكل

تعرضتالهعض(كعضهاهلىتتكثدترامهةكتلةهف!على)وهىالأولىتكونها

لىواستلرالكوفىاللضاءمنالههاانطللأت،الصدمد!ةاللهاز&منواولالى

!مرارةالاستقرارحرار8منكلماسطةوانصهرت،العالهةلكثالتهانظرالهها

!فلبضلب!منتتكونفأصهتتعاكزيرضناالىهدإلدىولعد،الاشعاع

يهتوصدفأ(4أ4)كاساثللب!ىالفلرجكلهه،والنهكلالصهدتركههههلى

انعاطار!عةالخارجالىدلكهـطىالمنصهر،والنهكلالصهدمنعالهةنسهةا!ضا

الفلا!كلهدلكهـسفلد،والطههعهةالكهعهائهةصداتهافىالمتهاض!الأوشمةمن

للارفى.الصضرى

المدليدمعادنمجعوعة!انالاعثعادالمعاصررسنالعلعاء!هنسادهنامن

لىتكونتلدتكونين!مكنلاكتلتها،غالهه!تشكلوالتى،يارضلىالميمودة

تلكلتكونالمطلو!ةالدرحةمعدالىحرارتهالرمةتصللمالتى،الشعس

لدتكونينمنالثلهلةالمعالنلتلك4لاول.النووىالاندماج!ععلهةالعناصر

انلجرتالتىالنجوممنالمستعراتوفوقالمسثعرات!عضداخللىتكونت

أرضناألىوصلالمدط!هةالنهازكمنواولههئةعلىالحدهدهةأشلاوهالتناثرت

العناصرهذهاستقرت،الضهلةالعناصرمنأرضناغالههةكانت!لا.الامتدائهة

الحالية.مههئتهاتشكلهاعلىوساعتارضناليلىالحدهالهة

قددانما،الأرضمنليسالأرضخديدأعلمهاالمعهولمناصهحهنامن

منذالالهعهاألىالعلماءكلوصللمععلهةوهد.،الكونىاللضاهمناليهايرسل

المعيعة!هذهالأمىالنهىنلك!محعدالىا!صالذىلسهحان،!لهلةسنوات

القدرةالأرضسطحعلىلأحدككنلمو!تلى،سنةواركععائ!لدثملالكون!ة

ال!ةعهدكنمحعدرسولهلىأAlاوحى.الحتعقةهذ.-منحزءولو-ادراكعلى

:العرأنا!اتمنالأكةكهذه
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أالص!هدإ.)02((للناسومدالعهمدكدمأسليالصدمدأدانزلنا

هنصرالأرضيرسلنا!ىكعنىلسلأطنا،)؟(هواللموى،"انزلنالععنى

الى)شارةيهضاالأكةوتدتوى...منهاأعلىمصدرمنمطارها،خارحمنالصهد

كالمأس،5هنهاالعرأنعهرو!د،وصلا!ته!ساوته6سالصهد،خصائصلمم

هلى!ضىلاوهلا،مكانكلوفىزمانكللىللنلىالمدمد!عهةالىلاشار8

مصدرمنلأرضعلىالص!هدينزدمععنى"فزلنا،للظةلىنعول!ضتاما...لحد

صدوثهالشلر!ىالقرأنانرغم!لاهحلهثا*العلملهالطثوصللمعنهاخارحى

محمدهووالكتاهةاللراول!ر!لا!ىرعلملىلرنا،هطمرو!كعةمنمثرمنذ

!هلد"ناللر2ثلصرسولالهكونععهعاخلعه!هنمنا"اخثار.4اثهعهدامن

كله.الأرضىالكو!لحيمعاعلىالهمثمرلدانالشكل!طلولهـسهدىللناس

***

(I)والةللعرآنالعلسلاعحازسمعةندواتاحدىفىريرىضوقىأصعدالدكتورالأستاذصعا

فإنصسعا،كان!انوه!اأضطنا،لضولاوحمبا،خلقنالعىاأنزلنا،لأنقرلام499صنة!ممر

القر،تهة.اللفظةهلهلنفىمنىكلا!صاركشالتضاد!ولوسلا،)أضطا(أفاالصثاولنىمن
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Naturalهأwsالفبمعمةالعئصيهى

الصضلو!الهتفىالعا!الزوجية!هنون

الحهةالكائناتسودهىاللاثنهنهة(لوالثنائهةيوالانداحهة)دالرسعهة

للأط،8واحدصور8علىكمد!ولامضلولكللن!نى،لرواج!لمكللىالمهةوغهر

نعهر،متكاملهنمتيالههنمتقاهـههنلكنهمامتلأاكلهنشكلونلىكيعدلانعا

مالموجبالحعالاتفىعنهعاونعهر،ولأنثىمالنكرالحهةالكانناتلىعنهعا

....والسالب

والأنوئ!،النكورةلىموضوحماثلةيلازدوامهةنرىيلانسانعالمولى

عنالشقهنهن!هنوختلاف،شاثهانلانعامتنافرلنلا!نمقانللانثىوالنكلر

وهذه...وتراحمهعاتعاطلهماسهيهو-لأصللىاتللالانمعضهعا-

والحهوانالانسانفىواضحةكانتن!ثاْ،مهولومهةظاهرةفهاكعاطههعهةظاهر8

منوغهرهاولألالكثررنهاتوالمفناطهسهةالكهر!هةفىواضصةلهضاسهوالنهات

التفاصهللىالطمعهن!هنالاختلالاتتهعدلاحهاءولىالمس!.كونناموحودات

تحدظالتىالصفاتواما،،الينسىالتهامن5توطهدلولمنوهناةلأسسدون

...دلانثىاللكر4الشقهنكلافىتوالرهامنفلايد!وامهللنوع

ماكضموالذىالحهوانعالملىيشرنا-كعا-واضحالزوجهةوهانون

الكونلىتوجددر!عاعلعها،المعزلةالأنواعمنالمليونورمعملونمنطىب

فعالموعموماإ!شهثاعنهاالانسان!علملاالمفواناتانواعمناخرىملا!ن

الى4كنعسمالحطوان
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للمنولضحالرسعهةنطامكول،فعات!مهولنلتلالعالهةحهوانات

وهى%()89لص!اناتدىالأهظمالصولداللافقا!!اتوتعثل.العالمهلادىفظر8

الأمهمامكلنوع(لد08)الودصةالملهةلاتلعنهاالضا،التلسهممزسية

كالإسفنعهاتالضلاصاعدكلةالصهطناتوهوالأخرالعسمومنها،والهرامهسهوم

حهلا"منمعيةمريطلى!رالعسمضمنولولللصلهات.والعوبععور!ات

الاسفنيهاتمعدوتأتى.لومضصشملقحكهضانتاجطرر!قعنمالتكاثر

ن!لم(IV...)!ضهطهة()مسطمةالدطانكعععوهة،متتالهةمعموه!

كلتاو!ى،نوع(لدYA)1(د!دن)هوكعM()!معلللاالرخوماتوميعوعة

معاللأ!كرضشا!هوهد...الأنثوتالضلاكاعناللكلر!ةالضلاكاتتمهزالمععومتهن

سسلوكها،!طترلانثشرسمها،محطفانولكنهعا،الظاهدىالشكللىالأنثى

مضتلفانولكنهعا،الظاهرىالشكللىلأنثىمعالنكرضملماولمثلاالاسكارس

ميسعهالضودلىاللكرتعتضنالأنثىولكنسلوكها،هـغتر!لنتشرسمها،

...التكاثرلولمنالتلا!حثمناء

منمععوهلتلى)هكأن!ه!6!(الضنلثجركظهرلال!ا

أخر،فردمعالتليكتهادلولاكدا،نفسهطكللاالولصدالالردل!ن،الميوانات

.،"الأزواجلساسهلىصم،الفناثفىحتىوالتكاثر،التزاوجككعنى

وهى،)!كطث!(لأرملمفصلهةالحيواناتميموعةثلكمعدتاتى

!1م!ع!(إمص!عأالصصمرلتطائمةوتضم،الح!لنلتميعوعبتعثلالتى

المشراتوطائفة...والقرلدوالعقاربالعناكب!ههاتنتعىاخرىطوائفجانب

واشالما،للانفعالوالطهاعوالسلوكالأشكالوغرسةععهمةحهةكائناتتضم

التحولحيثمنوهى.والنحلكالنمللاح!عاعهةالمشراتوطرافةغراكة

(orphosis)!تل!سالتدولهد!ةحشراتالى(الازدواج)منظامتنلسمصطح(

،ك!لاها!ثأح!()كم!ح!نتدررسها(كاملاشههاالأكوصنكشههصكاثنعنالهيضة

حشرات4قسمهنالىالازدواحس!المهداتنلسم!دورهاوهد،متحولةوحشرات

365

http://kotob.has.it



ما،صدالى!اءVمالحههفههحىكائنعنالهمة)طمكأهط()تلقسالتحولنا!صة

كاملةوصشراتلأماء(منكاملةصور8الىهـشمولمريتهحة)،لملصه(ضسلخ

عالةصسلخ!مىء،وللىلأكاء!شمهل!حىكائنمنالههضة)تالعسالتصول

الأولى4ومثال،(كامل!كمكلعنهصتميهضامنسلخأخرطورالىهـطحولمرات

...والضنافسالدرامثملت4الثانهة!مث!واليرلد،الصراصهر

تؤلفالتى7()هل!ا"مم!حاللعا!!اتهىاعلىح!يناتمعرهةوفلفزالى

رئهسهةمعموهاتخممىاللطر!اتوتضم.الحهواناتفواعكعهةمنللأط2%

كائناتوكلها،)الثدكهات(واللهائنوالطهوروهزواحدوالهرمائهاتالأسع!4هى

)التها!نفىاوالعكمكلفىسوأهلأؤدوامت،نظام5لهها!نتملمرحهوانهة

.العنسى"

المختللةوععلهاتهتلأسهعاتهلى!ضىلنهلنرىالنهاتهالمالىيلانننثكل

كينكشهعالدى،العامالرسعهة"هانهـن!عتضىفى"الازدوامهة،مهطعلى

زهر!ة،ونهاثاتزهرتلانهاتات4زو!عهنالىالنهاتلتمتعسهمكالط،يرعائه

)كاللطورللهمضورحامهةف!رزهردةلا6الىتنلسم!مور.هااللازهردةوالنهاتات

التىالضضراه)كالطحالي(Chlorophyl)للهضضورحالع!ةزهر!ةولا،مثلا(

التىوهى،لأمالضلهةلانثاحلتكاثرمةالنلاكامنزوجهنتلاكلمويسطةتتكاثر

تنعسمللهضضررالمام!ةالزهرسةالنهاتات.!سرمع(مالانمكمطلرلمطساتتضاعد

الهدور8معرا5الرسعهة(نظامسرمانالاحطلسعهن!ىلأخروهى

وهذه،واللول(والل!ر6)كاللعحالهلر8وممطا،والصنومر()كالسرخسهات

الفلقتينوذوات،)كالشعهر(8الواعدالللعةل!واتا!سع!!ىتثع!مالأخهر8

.()كالفول

كانل!ذا،الكونلىيلعامالازدواجهةفظاماكضاكتضحالمهكروكاتعالمولى

الىتصلالحعةالكائناتهذ.انالا!الانشطار،!تكاثرالدههلأةالكائناتاغلب

عن)!ختلفانداناثذكورالىالألرادلههاتتعهزحهاتهادور6لىمعهنةمرحلة

لىيحدثكما،والاندماجالتزاوج!ينهعاهـستم،والصبم(الشكللىمعضهما

!!311

http://kotob.has.it



أن!كنمثالأوضحالملارر!ا*زمودكومولعل.والمهواناتالراقهةالنهاتات

ممدثثم،الانساندملىجنسىتعهزللالرادفهصث،المعالهنالى!ضرب

...الهعوضة6معدفىوالإخصال!التزاوج!ينهعا

كللىشائعاالزوعهةنظامنمدل!ننا،الضلهةعالمفىتعلفلنالاذ!

وذواتالنواةعدحاتألىالخلاكاتلسهممنمدعا،الصوتوالعملهاتالتكوسنات

الانقساماهما!عطاثنتانوهىوتكاثرها،لاتهاالضلهةانلسامطرقإلىالنواة

تمثلانخلهتالنتنتعمر8كل،هادكةخلاكاهنه)ثمأ!مأنط(تنتع)ماصورى(الثناثى

)كروموروماتصشاتمنذوجكلهـضدصل،الأمللفلهةمتساو!نثزءين

chromosomepairs)العدد!ذلكهـسمهحتثضاعد،8،مدردصساتالى

الأمللضلهةالصسالعددلنفسمساوماالناشئثينالخلهتهنمنكللىالصهفى

...l"ivالماكوزى()الأطتزالىلانعساملهوالأخرالضلورنلسام

النصد،الىالصهفهاتعددليههـشغفض،التكاثر!ةللخلاكا)كمأكهنالا(!ممدث

(،النوعلنلس)رلكنأخرشقمنتكاثر!ةخلهةمعتكاثتخلهةتلالتل!نا

!داكةوهى،(Zygote!هوتطخلهة)51;لاقحةلهكوناهـشدميانكتعاذكان

..العنهنتكوين

المعرولةالنوو!ةفالمادةالازدواجى،النظام5ا!ماليهاضضحالضلهةونواة

-DNAملتفشرسطمنمنهاءالعزى!تالفحيث،مزدوجلساسعلىمهنهة

ازدواحىكشكلمرتهةخاصةنووكةاحماضمن!دوره!الدحلزونىثنائى

....الأخرالمزدوجالخهطلىلهالمكملالصدلوماطاولمنهعاكل،صلينوعلى

منثنائهتهنطهعتينمن،ازدواحىكشكلضركيالأخرهوالخلعةوجدار

للماءالمحهةالعهةتكونكحهث،مزدوج!شكلتصطدالتىالدهنهةاياحعاض

داخلمنفرسةفتكونللماءالكارهةالناحيةواماالخلهأ،خارجاىالماءناحطفيها

....الخلهة

الضوثىالهناءعمليةتجرى(المثالسكيلعلى)النهاتهةالخليةفىوهناك

(Photosynthesis)الخضراءالهلاستيداتتقومحيث،ازد!جىاساسعلى
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6طسطدوثانىالماءهعادعطمركههنمناليلوكوز!تصن!()هدكعا!ل!

مهلايهضالتوضحالتنفسصلهةتاتى..طمالعدمعس!معةومصضورالكرمون،

ماءالىالعلوكوزقكسهرهلىقعومصلهةس،الم!ةيانطمطةلىالازدوام!ة

النا!ةهدهلنوالععهي...الطا!ةمن!دريثنصا!شررالكدههـنمسهدوثانى

11.فداص!نظامتصررهاحونتتمررح!ننلسها

كلانملاحظ،الصاليسمداخلتعرىالتىالصهوكةالأنطمطةولى

وحرقتنلس!ىالضلر6،!م!الشوارداىْللاكوناتالهرازمنتعرساهعملهات

لازلواجهة.مهلاعلىكعملكلها،اخ...احسلسلتالى،عصيهةمعلالى،طاتة

مكونةلستثناء!لاالحهةالكائنلىععهعوتركهبمناهفىالداخلةالمركهات)نول

عددماكهلغوالتىمثلالأمانهةفلاحعض...والمركهلتلعناصرمنازدواجمن

و!لأنرسات،الهروتلتمننوعلد001نصوتركهيفىوتدخلنوعا،02

ميموعة5همامتصلتونممعوعتهنمنمزدوجواحد!مكلعلىتنهنى

منمزدوجمشكدمكونةيهضاهىالكاهـموكس!)وميعوعة،الكاهـمدكس!،

عنصرىمنمكونةلهضا)وهىلأمهن،ومععوعة5والههدرو!هن(،الكرهون

والهه!روجين(.النتروحهن

والمفناطهسهةالكهرمانهةلننلاحظالطههعهةالظوسرلىو!النطر

"قانونممكعهدالرسهةنطاملههكسرىمنهاكلوالضوء،للاصولت

نمدالفناطهسهةولى،طلهعبالسالينيدالكهر!ائهةلهفى...العامهايلازطعهة

تعمللفةلهتوحدالكعههوتر)؟(حتى،...فىالم!معالىوالعطيالعنوصالعطي

.!عأ!(Language)هىيلازلوامىكالمهالا

وجودالىيلاشارةمن-الموضوعهلاختاممننلترل!ونمن-!د!نبدولا

الكر6بكفطى)وهومثلافالماء،"الكهمهاء،فىمهالالازهـاعهةلونظام

ازدواجىانهكعنى،وا!سجهنالههل!روحينهماهنصرسمنصالدالأرضية(

ال!ىسا؟ا"وهوالأعظمال!للمنألهامالنرىالعنل،بمامن!اصا

منها،ا!دوداتعنمضنولمنكاتلأصاركئفاخلقهش!دىمحلى!عوىلنحكمتهألأكم!ت
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)هـهونطةَلصفرهامنالمضتلفةالكهمهاثهةالعنلصرلنكعا...التركهي

الازدوا!هة،مهداعلىتنمنىمثلا(ال!رانهوم)وهونوأ6كهرهاالىالهطرومهن(

الالكترونهىسالهة!ثممئ!8مالنواميعهةشحئةمنضه!لالههدرسعهن

حولهاكسهحمهيهة()!ثمحثاساتن39منطد!طهورلنهومحولها،السامح

سالهة(.)!محمةألالكتروناتمنمساوعدد

ناموسالرو!عهةنظاملولازدواعهة،"ثانونين!مهدعلهالنا!تضحهكط

الناموسوهو،والمهعوداتللضلوقاتكللىوشتطمر،الكونأسل!كلفىصثم!

مننزولههلىمضتسث!0014منمثرمنذالكرر3اللأرأنأكاتضمتهtالذى

العرأنهةالنصوصمعظمهىوهله،.اثهعهدفيممعدرسولهيىسهحانهاله

آلهه4الثمارلوالعامالكونىالعلنونهلال!كرالتى

()؟1(اندابا!علكمثمثطلةمنثمكياميمنخللكم)لا"11(

أثاطر(.

منالأرفى!دهتمعاكلهالأنما،خل!الد!اسهمان21(

أكس(.أ)36(!لعمنلاوهعااثمسهم

لهىسهحانهاللأملأول،المهوانعالمكلالالهىاللاكنهناسودوعن

الكر43العرأن

اوناماانمسكممنلكممعلللارشالسمهـاتلاطر?31(

أالشول!(.()11(ليولحمفماماياثعام!ن

هكلا4الزوثهةنظامعلىالقرأنهةلأكةمنصالنها-هالمولى

كر!ه!7((ن!ءكلمنلههاأثهنلأاكمالأدهىالىسا"رلم141

االشعراءا.

كلومنوأنهارارواسىلههاJim,الأرشمدالد!أوهو51!

الرعدا.ا(()3اثنهنزسيهنسامعلالئمرات
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علىوتسهالتانونهذاتطلق!ةآالكرسمالعرآنففى،العمومرجهوعلى

حواسناتدركهلموالذى،نعلعهالدى-الكونلىوالمخلوهاتالموموداتكل

تعالى:اللةلول-.هىالأنحتىواحهزتنا

)94((تدكرونلعلكمزسيهنخلدناهمىهكلأومن161

.تاالذالماأ

***
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العمر)1(ميورةلىالعراه

)1(العموصانع!محالساصةأاهتوتالرث!د!رثيكلفلهبصكل

وكإموا)2(مس!عوسصوررطولوامعمواأتممامان

من!اءهمولعد)3(مستعوامووكلاهداءهم!اتهعدا

)0(الندرثعنلعامالمةحكعة)4(مزدموهههماالأثهاء

فكو)6(خم!نعاهمىءالىالداءمدغمو!هنهمهنول

معتعمو)7(ممادكأثهمالأمداثمنمضونأمصارهم

)8((صسومو!ههاالكالولنهطولالداءالىمهطعهن

الععراأ

مو!البعت

فعن6،المهامنانعاطا!حهاهواوالحهاةلىمراهلعدةلانسانكعهملى

صوتئم،الدنهوتة،8"الحهاالى،!ه!طندىالعن!نحهااانالمنهنهة،"المهاة

الكهرىالعهامةموهد!اءف!نا،الهرزخهة،"الحهلاهىأخرفوعمن8حهالهعيثى

المهاة5أ!،السرمدكةالهاتطالدائعةالمهاةانها،عدهدنوعمنحهاة!دات

.الأخروكة،

اعالةهووالهعث،قهورهممنالناسكعثين،!الهعثالأخر!ةالحهاةتهدا

ولوحتى،الأولالخلقمنواهون،ممكنةععلهاطلإعادة،فناثهمعدحقاالميت

النهاتات،كعضنموفىدخلتيو،مضتللة!اكنلىالحسماجزاءتالر!ت

.ام،99،رواكممر،العلمهةيAالآثار.البرد(مع)رصلةكانايالراينصهلاتمنفه()1
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لوومعال!نهاهالأرضكعمتوسلتامتزمت!،المهواناتلهعضأطععةكانتك

اخرمرة)عادتهاهلىهادراثةل!ن،خلالهكحدكدلولحيارلىلعزاءاصهمت

)كعا:تعالىاثهطولالمدء.لىكانكعاالخلعةسوىكامل)نسانصور8لى

الأنههاها،ألأ((.)4لاهلضكلااناهلهلأاوهداثعهدهخل!اولمداثا

ثهدلانهلى).6(!عسهو!ونثمنوماالمت!هلك!لدَّرثا)ثمن

اشهاءفىنضدقكميىْ،أالوأكعةلم)61((ثعلمورلاقهعاو!لطشكمأمثالكم

صعالةكوثواأررالماسهحانههـعلولتدركونها،لاوعناصرتعلعونهالا

منهصهلولونصدوركملى!هومعاخللاك)05(حدمطأ

ر!سهماله!سسهلمضونميةأوللطعمالدكاللمعهدثا،

الاسراءا.أ4)61(!ررساكوناهصىثلهومتىلحمق

بلبعثالإيمان

منركنوعرضها(!طولهاالأخدلآ!مهاة)كععوماالمعث!هوملا!ان

الدنهاهىللعرء!ح!قلا!انوهلا.مهلاللرءا!ان!محلا،لا!انيركان

لرسالةخلقلانعاعهثاكخلقلملانسانينوهوالهه!تهىى1!المصهرالمعرفة

مرةأولخلقهالذىأدكةلا،لفماسيلفهعثكعوتثمالدنها،ععار158هى

ثطلةم!لم)36(سد!صر4لنيلأثصان4أامصصس!عهلهكلفالرعلى

ملهلععل)38(هصوىهحل!هللة"مانثم)37(!عىملىمن

الموكىصحهىلنهلىمفال!رلل!ميى)93(مالأنثىالدكرالزسعون

(.CIأ.)القهامة

)حا!اتوساقالهعثمنكرىعلىلههموضعمنكثرلىالقرأننعىولعد

لادلةكلأنمنالرغمعلىولالا!انلىومكاكرتهمولحهلهمقوضح!كما!هة

!صيمنلالخللأهنسىمللالنا)وهمرملا4الهومهنامثلانتظارتؤكد

!كلوهو8مراولأنملمأهاالدىمحهههارو(VA)رمهموهوالعكلام
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.مط!عمل!ولثالاالأخدرالطميرمنلكممعلالد!(Vi)هلهمخل!

ينهلىمعادرللا!فىالسصواتخل!اللأ!لصلوَ)08(ثو!دلن

!مفااالا+الاامىاثعاsA++61)f(الن!طوملىمللهممضل!

أمس(.)82((ههكونكنلهيمل

الكبرىالعَيامةاصلث

وصشرمعثمنأحوالهاوكل،اللهامةمراحلولهوالهعثكوم

وسؤ!والصراطوالمسابوالمهزانالصمدوتطاكرالكشوتورسع

امَرَغهمهةامدركلهاهك...والناروالينةالشلاعةمراحلوالسمهالةالرسل

منكقهنعلىالدنهالىو!عملواهـسصدهوامها!ؤمنوااولالمؤمنهناله

عنوأخلاةمدئه!وهداللأاحتلظالدىوهو،العهامة!مثلأحطهل!هوثوع

خلقه.

سوهـالثىالأحداثمنللشتعةالأسعاءمنكثهرلهالقهامةمومانومعلوم

ماضلعلعاءالموضوعهل!اتتهعولعد،ولتمرسو!التىالأحوالومنفههتقع

لىألقزالىحامدوا!و،الحهرات()سهلدينياحامنمنهم،لامةسلدمن

فىالعرس!نمكرأ!ووالعاضى،الأخهار()هسلىواللتمىوغهر.،)الاحياء(

كعسسهسعة!مرحالأخ!روهط)المذكرة(،لىواللرطهى،المرط!هن()سراج

كوم،الرحلةكوم،الزلزلةكوم،النلضةسم،الساعة!وم4منها،ال!هامةلهوماسما

كومالحشر،كوم،الضروجكومالنشور،كوم،الهعث!وم،العارهةكومالناقور،

اللهامةتسصلن!عتنعرلا،كلامهخاتعةلىوكل.الخ...اليععكوم،العرش

صالاختلافوالتضاكقالازلماممنلههالكاننةلأحو!!مسيذكرناماكفهر

صالمرصاددالمعيلأاتمالانكساروالصئفارملافتعاروالللوالهوانوالخزىوالاهدام

الأسعاء.منغهرفىلكالى...

لىمالنالخمأمرسهدانهف!نه!هدئهاالئةوسثماءاللهامةموعدمأتىحهنعا

التىالثانهةكالنفضةكأمرثمالأحياء،كهاتموتالتىالأولىالنلفة)القَزن(الصور
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منلصع!الصددلى!وثلعخطموعفىثهلتعوممعهعهاالأمواتمهاتحها

LI!P!كألههثلخثمAlسهمن**طىلىوخنالصعطتكل

أالزمرلم.)ول((ططروت!هامهم

!صددها(نمن)التىاللمرسدر6لتصورأ!ات!همهممعدالنالس!ضرح

طموسو!المهزانلههائصسالثىالساحةالىللمثمر،!رفىالىاتعاههمحال

هلأ"اهتولاللنطءوتلهقهمسرهتهمدىمنتشرمرلدكانبمحسا!هم،سا

منمض!مونيهصاطمخفعَا.ثكرهىء!يالطءمدءمم

الكالرونمعولالدإعالىمفطعون.هلثعمرصرلدwثهمكالأمدا:

هصر(.ورمهط

الأعدإث(،ا!منأمضمعون6التنزول(النطرفىالههضلوىطول

صادأكأثهم،الهولمنالصارهمللاللأخلاسعةلمهـرهممنمضرمون

الدإعأالىأمهطعض،الأمكنةلى!لأنتثماروالثعر6الكثر8فىملثعرا

ثهه.نر8ن!ياعناثهممادمسرعون

سكونهاالأ!صارخمئموع4العرأن()غرلشفىالنهساصلكألل

المنتشرمالحراد!نمهههمالعهوره4ولأحطثكسر8،د!نةقلتفتلاههئةهلى

اناينشر!مطلوعالمنتطمر4وه!.مكانكللهىوالنماللاوالتعوجللكثرة

خروحهمكهلهةالىاشار8لههكون،وعليالأرفىمنضمرك!را!فكأنهملحها.،

)ملات!لىا!ضاالرانكااللضرثالهالكلامهناونمو.حالهموضعدلأعدإثمن

الفهب(.

أمنتع!مر(مرل!أكأنهمفهعولان)والسهوطى()المملىالبلالهنأما

التالسهر(لى)الاساسصاحبولكنوالحهر6.الضو!منطمهونأ!نط!رونلا

ألساعة)1!ترتهعااثنتينيأكتينالقمر(سهـر6تلسهر)لىمكئفِلَقد

ننصيل!ننلععلهمعا!لدر(،خللنا.!مىءكل)اناالععر؟،وانطم!

الناسمعثهائةتصوسرمنمصدررنمنماومنها!السور8،اخرأكاتفىلالقو
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وعندالنسدىللعانى()سيودى)الل()مالعلههلن(ودىولمافى.الدهامةمه!

تلررسا.لورشا.معامئرنمدللماللرطمى،وعند)المنتضلا(ولىكثهروا!ن

القضهبيهوجهادالتهفي!هـ!

فىالمعانى!مرزالدىالقاليهوالتمث!،5العرسدالههانعلماءطول

كالمحسوس،وللععول!الحاضرءالفاش!متطمههههلأل!مانلىتستلرحهةصور8

!عمالا،لرهةالتمث!مسههمعهلمعئىمن!كمالنظهر،هلىالنظهرو!هالى

الكر+القرأنالسالهيمنوهوهولالعكلمتناع،لهالنلسلتعملالعىذلكلكان

ههئ!نشرحكعدماحلهاهلعاصتضحوسوف..اهيازهونواحىمهانهضروم!لى

وثاصد!معونهد!نموومتعهأالسماء،حولىممللأالممراولفىاليرلدانتشار

محددة.عهة

البرروصننب!!ة

هلهه.ماوار!فشَؤاحَرل!أ-مَرَلَة4مَرَبم)!ال!الوسهطالمععمفىماء

العرلذومَؤًالشعر،منهننى)الهلد!رَدهزد.4ثوولمنعَزلَه4و!لال

!مياا!رفىاللمطومَرَدَ!مهئا.منه!ل!للمالنهلتمنهلههامامل(الأرخى

خلا6دلكانعَيردَ.حلَعَة4الدطن!حَؤًسله.افعدهمنالسهدسَؤًنهاتها.

الرعل)حَرِدَ!عرداء.عَرِدَةْوارضومَزد!رِدلضرةلهوالنهات،من

كلمنكطنها!ل!بكىاالرملخرِبَخرد.لهوالعراد،ملهمن!لئةشَبرىَ

كثهرة4محرودةْارضمجرود،!طالىلهولعري!،ا!مليالزهـلمخرِذالعراد.

الجراد.

الىالانتسال!لى(Grasshoppe)33النطاطاتمعكشترك)كأكطحأ(الحراد

الأجنمةمستقهعةالمشراتلرتهةالتا!عةوهى(Acridii)عهالعراد!اتفصهلة

الصلمرات.عالملى()ه!ىا"هولمي

rvv!
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والنطاطاتاليرادفواعمنالكثهرالبريد!تفىمرطهدىفصالةوقضم

!ار8لىللككانسواء،الرريمهةالماصلاتوقدمرمالمزروعلتالضررتفمقالتى

الضصوصومهوعدى،العالممنلضرىمناطقلىلمأسهاثار8لىيممرعلها

منمتفرقةمناطقدىمضتلفةلنواعالصرا!منوقثتكمر.الصحلوىالحريد

يلثال،سه!،منهاهلىالعالم

Schistocercaهث!)الزحل(.العرادالصمراوى gre

هأ!دحأه!اه،!فذمأ8!ف8للهاعر.لأس!ىالحراد

Locustsالمها.كر.الافرعلىالمريد migratoria migratorioides

Anacridium.المصرىالعراد aegyptium

Nomadacrisالأحعر.الجراد septemfasciata

جلُعدفهفللهاالرلسيما،و!طنوصدرراسمنالبرل!ةحسمهـستكون

Head)الرلسملهةكسعىمتصليسعهك capsule،)المركهةالعهونمهاوتوحد

علهةوتتكون.العاضعةاللمصاحزاء(الزانى)يلاستم!معارالهسهطةو!رناوالعيون

وهى،(Su)كح!كد!دروزلوحزدذالهعض!عضهاهنتلصلهامن.مساحاتالرالى

والو!نة.والعلاهـانوالدر!ةالعههة

عكللثلاثمنهـضكون،العنقمهـقعنكالرلىلهتصلالصدروسا

ا!عا.العالىوالوشللمشىالميهز8لأد!لمنزسامنهاكلتممل،شد!

منزوجامنهماكلليمعلالئالثةالصدريةوالشدفةالثانهةالصدهـةالشدلة

دواعم.طد!قعن!الصدرتتصلالتىوهىهالمساحةالواسعةالفشانهةالأحينمة

الطهرانمنالحرادةتصئنمعو6ترفر!ثوسة!عضلاتالجنابانهـستصرك

شاسعة.مسالاتخلالهاتتطعطوعلةلمسافات

!د!االعادةوفى،متعاقهةاحههاللى!كاثرل!نهالعرادحهاةدورةعناما

جدكدجيللانتاجالهطضكوضعالهوالغالاناث!عهامهـضتهىالههض!وضعالجهل
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حو!ماتمنهلتضرجطدسالموضوعالهضلناليرادلىالمعرو!ومن.لاحق

،دَسَه5يودَسا،5وغهرهعاوالدمهرىسعاه!عاحظالتىوهى،)!لأ"!*(

النعومنتتعكنحتى()!ةللاهولانسلاخ!عملهاتللعهامتضطروهل!ه

الععلهدمامةوهلهحهاتها،فى'الهاالملمكلالىوالوصول.المعمفى،لازدكاد

)م!ل!!*صطحول(."التمول،تسعىالتى

Migratory)التععهعىالمظهر،صهاتهلىثلائ!مظاهرالصمراوىللمراد

الضسائرهـسمم!هـصاحرالمرليلىهـطهرمتعععىJوهوع!ط"(

وهلا،!طلام!()محة"لاثلرادىلوالانعزالىالمظهر،للنلسالاثمصادمة

مكثهركلالا!تصادمةلأضرالهثمومنلسراما،مكوقولاطيععلالأنهمهامرلا

لو!تكونلوكتشكلمنهاالتىالأولهةالضامة!ثللكنهالسارر.المطهرأضرارمن

التصولىالمطهرصسعىانتقالىمظهراومرحلةوهنه،التيسالمظهرضتم

(ionphaseكمع!لأ،أة).

التراثهلماءالىنرحع-عدسدةالسعاءحهاتهدور8فىالعرادولأطولر

الهاءدا!دالوتضفيفهاهالدلى)متشدكد)الئمى،ولدمهرها-علههالنتعر!العلعى

!امدكهةوارض،)دملإ(وملرده،الههضمنضلأسماولوهو،احهانا(!لا

الدس.منمنسلضةحورطتوهو)متدئي(وملرد!ما،،اليداس.الدَسكثهر8

4الكهرى(الحيوان)حهاةكتاولليالسى!طول.كتلفة)وملرسا4الئتفان

وولللنلدلالفوغاء.معدالمرادهومكونر!دطهر،ماولالعرددهو

ومنردها:خَهالان.الئثدانئمالفوغاءنمالدبىثمالههض()ا!الشذة

وغوغل!.غوغا!ةومفرساوفوفاء6خهالانة.

ثعلتكنتخولةشَئتَومد،حر!مو!شضهتالعرالةهَزلَتف!نا

ا!علةالعرادةوهى،الحرشو!()اوJ!الحرشاالصامتمناوسندجها

صوتان)المهوان(الموسوعىكتاولفىا!عاحظهند!حدناو!د.ا!لالكثيرة

الصوصلا.هوالجراد
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ه1لمحارو4اواسرادا!رام!شار

!رحلاتواللهامالترح!علىثدرتهلىالصمراوىاليرادخطور8تكعن

التكاثرىاهتدارهوكدلك،لحاسعةمسافاتدههافلطَغالتىوالطهرانالهعرة

ومعاتضممناطقلىمنشمرحهثمحتللةامواءلىevضاك!عه(ال!نأ!عأ!

الدولتشعلأسهاوهىالاستواء،خطحول)فدطهاولمعظمهىدولةوستهن

داكرانوالعراقوتركهاوسورصاولهنانوفلسطهنالعرمهةاليز!ر8شهه

المناخعةالسولهتى،"لاتحادكسعىكانما!حدودوالهندهـهلاستانوهفانستان

وتر!كها.انلايالفانستان

8الصحواوىللبورالصوسصيةاسحاثرمناطق

طى4ماالمناطقهلهتشمل

وعدنوالهعنوالهاكستانالهندوتضماالصهالىالتكاثرملأطلة-1

ومالىوموهـتانهاونهمهر!اوالنهبروتمثمادوالسوولنوثمهو!ها

والسنفل.

وشواططالصومالحزصر6!ههوتضماالعملاوىالتكاثرملأطلأة-2

وعمانومصروالسولانولرضطوالسعولهةللهمنالأحمرالهمر

العرسى.المل!على)!رانوساحل

والشرق)فررعلها!لمع!*دوتشعل6الر!هعىالثكاثر3-مئطعة

كانلماالجنو!هةوالمدودالهثستانوغرل!وهفانسانداكرانلأوسط

الصومال.حرسرةوشههالسولهتى،االاتصاد!سمى

!قصدالهها،وقعود،المذكورةالتكاثرمناطقمنالعراداصرا-تضرج

هومصرعلىكؤثرماواهم،الههئطالظرو!اختلافاتمع،النوععلىالمحافظة

اثعوكياوخاصةالرسعهاكشيقالصهلىالتكاثرمناطقمنالناتحةالأسراب

منالشرقيةالمناطقمنالناتحةالأسرابوكنلك-والسودانوار!رياوالصومال
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هلهمنالأسرال!تهامرحهثالسعود!هةالعرمهةوللملتداهانوالهحستانالهند

لأو!ممط.الملمرقمنطعةالىالمناطق

مناطقمنمنطلةلىالصمراوىالحرادالممرال!تمزكالمرء*حظحفما

تنلرحراد(nv)!فةغار8لوقروةهنكأ!ر!،)!نص!أ*(انتمنمار.

هلههلىطلقف!نهالمناطقتلكلىلسراكاللرء!رلمالالما،5()عد!)!الكارت!

.("نثكح!هn)الفزرو،سكون5دنمسار،ا1أو،ععتواالةالما

و!للكللفاصات،منقظمةدلورلتسكونلتراتتهعدلافهلهلاحَظ

!دتطوراتالتنهولىالساتالفارات!تا!ءالاستعان!منالمرالهونكثعكنلا

عدد!الصمراوىلليرل!المصدودالتكاثر!ستعرهد.السثدهلهةللداراتالمتو!عة

!هنعاال!مرا-5منهاكضرجأدونالموسعهةAwمناطقاحدىدىالسنولتمن

الصلمريتوتتكاثف.سرسعمشكللههاليرلدلمدلدثتزامدهدلضرىمنطقةلى

حهثللعر!د،الأصل!)!ع!!(مالمنامتللناطقهلهوفعر!الأسراملا،وتتكومن

المنا!توهلهسا.الههنهةالظرو!مواسةمدىهلىالنانيةالفار8!مدةننودد

مناط!لىلأخروقتمنصهر،مؤ!تةهىولللثعة!انهاقتصفلاالأصلط

انتشار..

البولد؟!مربنتناهـسكيف

وتكوشهالتعععهةددراتهفىأندا-النمرناكماالعري!-كولرتكمن

لثقناوالتيععهطاطا!لومنعيستطعنااثال!نناهناومنالمهاحر8،للاسراب

الىيلانعزالىالمظهرمنالمرادتحولهملهةخصوصالأسرا*هتكوينعملية

من!دلامنشئهالحظةمنذوالكوارثالفاراتمنالهلادنلىل!ننا،التحسالمظهر

!عكافحتها.نلومثمالفاالأسراكلمبمءانتظار

والانتشارالتكاثركمواطنألكاملالالماممنلامدالهلدهداالىوللوصول

ومصرالأصمرالهمرسواحلومنها،لليراديلانعزالىالمظهرفهها!وجدالتى
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طههعهةممازنمم!فعدمناطقوص،السعودهةالعرسهةموالممل!والسودان

اليرادلنثملالسرا*الأولهةالضامة)نهالهلمنثلناولهد،لانعزالىلليراد

لأنعزالى.العراديىهخطورتهتهرزهناومنالمهاجر،

انهالا،الصمراوىللمرادلأصلهةالمناتتمدكدصعومة"منالرغموعلى

تحتوضعها!عبالتىوهىلتكاثر.،مناسهةثعتهرالتىالأماكنتمدكد!كن

المسثعرة.الملاحظة

الصيرلن،صلىاسبلةثدريت

كيلومائ!6الواحدالعرالةلتلطع،!عطةلمسالاتطيرلنالعري!كستطهع

لد!ها!اوذلك،الشهر(لىمتراكطووضسهن)وثلاثعائ!الواحدالهومفىمتر

وستستكينماتتراوحلمد6كالعناحينالرفرلةمنقمكنهاهضلهة!در8من

والطهوغرافهة.المائهةالموانعاعتهازعلىتساعدهاهدر6رو،سامةعشر6

كلا!ةتلوق!كلاءةتعملانهاؤحِدَالعراد،لىالطهرانعضلاتهدر8هـصدراسة

فىالفرقالاعتهارلىلضل!نا))نامراتثعانى!نصولانسانلىالصركةعضلات

النهارهأئناءطوسلةلساعاتالطهرانعلىالهائلةالقالر8هل.علعناط!ذاالمبم(

الطاقةهذ.تأتهها؟النشاطلهلاالمطلومةمالطاثةتلامىيئالعضلاتلهنهيهنفمن

مانلدل!ل!،المسمخلاكاداخلالنمنموكةالمواد(Metabolism)أكضععلهاتمن

الموجوداللمنمضزونمناحتهاعاتهااستنزا!فىتهداالنشامضزينمنلدكها

.الطيرانلىطوطةمسالاتللطعاللازمةة!الطاقلماكعىAفهومها،

،الههاجرةلأصمريبoوتننيموتوزمح!محوين

النهاتاتعلىلهلاتحطألهواءفىالطائرةالجرادلسرابأالمعروفمن

علىتعينهاالأخضرالغناءمنكعهاتلتلتهمالاشجارعلى3()،3مهوتجثم

تشعرصهاحاالمثسستشرقحينعا..التالىالميومصهعحةفىالرحلةاستئناف

افرادتطيرثماجنحتها،هزفىلتهداكالدفءالنهاتاتعلىالجاثمةالسرب!راد
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العوحرارةتزداد!حهنعاالانتشار،منطلةداخلمسطوتمساللتفىمتنلألةمنه

العراد،سرل!منمهعوعاتمعهاحاملةاهلىا!تقعهلههالصلتهاراتثهلا

ياخرىالمحعوعاتتظل!ينماالانتشار،منطعةمولىمعللاالسر*كرىوهكلا

ممر8تعثلالتىالميعوعاتس،)!"(مثومحالةلىالسرم!من

لمؤخر8!السلوكوهنا،!هقهالسر3مأخذكمعدتطهريلانلاالسبى

لتلمقالهواءلىقحلقلنتلهثلاثمالدلاء،منلضر!كعهاتتتناولانالسرللا

سطحملىلضضركساءمنترا.مافولىهردلهتههطالدىوهوالسرل!،كعتثم

!عد،تههطولمالهواءلىالمضر8تزاللا!هنما،منهكمهاتالتهام!لصد،الأرض

السرللالهبدو،المقدمة!عدالموخر8تصعدثم،المضرة!هلالمقدمةتههطوهكلا

الحرار6درمةتولروعندالعو.لىكامليستعراردونمتصلةحلعاتلى

فىالتنظهمواضحوكشكلكاملابخهرالسرل!ننم(04-)23الملائعةالجوسة

الحو.

6ثوهانالطاثرةالأسرابمقوكوجه

()4الطهدىالصى-؟ Stratiform swarmظرودنىهالةهـئرى

المعلتهاراتوتفتهىلأرضسطح!ؤحهنالطهرمعدمتأخرايوغائعةبو!ة

منمكونةمسطصةمساحةشكلفىطهرالأس!كمنالنوعوهط.المتنللة

(002)علىقز!دلا!لطةارتلاعاتهلىالنوعهلاهـطهر.المثراصةالمراد!اد

.الأرضسطحمنمتر

4)الركامىالسرملا-2 ) umuliform swarmساعاتكثرلىكرى

المولى!عضهافوقهرالهوتتراكم،الساطعةالطمعسظروهـتسودهالىالنهار

ارتلاعاتعلىالأسرال!منالنوعهذاطهرماوغالها.الهرجكشيمافتشكل

تهاراتذلكلىوتساعدهاالأرضسطحمنمتر(0001)الىأحهاناتصلشاهقة

اجزائهلكثالةكالنسهة6مستعرتفهراتالسرللالىوتظهر،المتنعلةالحعل

.الطيرانأثناءالمختلفة
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هكل)!

.،ء،1؟--.-.:..هة..؟.+:":م!5

صا!"،+،؟صعص-%8ماكلحمت"!حه?41!سى.؟86."!هل!ءعهصكارر3،4.0.-"!+!?ء....:ة
.--.----.-ء،.!.

!!كل)،(

والطهص.الركامى)لأسردنَوْعَىيوضحنضطهطى!لأمكل

II!الشعسثسولمامدهـموتلىومتكونلركامىالسرملا

الىالسرم!لهرثلعاهلى،!ىهولث!ةحعلث!لتلاوثهمد

حملم.منألا!صهة

الطسس،ثسولمالامو!ةكلرودفى!طكهـنلطهصالسر*أم!(

!حهن،هولئهةحعلثهلرلتتيمدلالأرخىسطحلههرد

يملى.الى!دم003منمثرتلعلالسرملاصكون

!أنساكقاالمذكورلأولالنوعلعيزالسر*،داخل!ري!تورسعهنأما

جد21(ثلهلةهرادهتوز!علكثالةالثانىالنى!اكههر"؟(،مرادهالعلدمةالكئافة

اهلى.الىالمنتشرالسرل!حدودتملاانكعكنهاحتى

الر-.منالو!ا!يعالمترفىبرماتثربر)ما-كنكلرلوحلر-jالأفىلهـلرز4سل)1(

.الو!ا!يعالمترفىحرط..اعرور-....اكئقروحالر-فىيالري!لوز4معلل)2(

!!384

http://kotob.has.it



للاخرالمهنثهنلحعرالسرل!اثاطلائعلنتعر!كالمدهملىلمنلانه

وقم!متتت!معلهضعزدالسرل!وكلدملألعتههنمعدتهدالسرم!مفضر8لن

هنهايلتأخر!نطعكنصثىحركتهامنثهطي-الطلاثعلو-يلعلعةل!ن،ليزاث

وانتطامه،كشكلهلانعاالسر*ممتلظهـملا!دسر*هولألالتمام!هااللمافىمن

صلثل!ثا،العام)طار.هنمعهلاوتمرجالسرم!منتنلرلنمريطةلأ!ة!كنولا

العاهة.لىثانهة!الدضوللسرعتذلك

الررءسرعةنصدعنهلمةتز!دلاب!نها،لأماماسالتلدمسرمةلما

مريىثولدلنهحهثالسرم!طهرانالستعرارلعدموثللطهلهوالمصاحهةالمواتهة

ولكن،الرحلةاكاممنكومكلالل!لدخولمعخصوصام!الهعر6فىعل!ة

مسال!ةتكونحهنئدسرهتهل!نتو!دكلاطررانهكواصلالسرم!انلرضانا

!صث.لمماوهلا،المواتهةالرءلسرعة

يمناءالصاءمنصاجفصىالبراهيحص!كيف
الابو،؟رصة

ثلان!خلالمثراتالكطوaألاتهلغمسالةططعلنالمهاحرلليرلد!كن

التملهقهلىثلر8!ثرهو)9(الحاجاليرادلنلممظم5691عامولى،اسا!هع

كطو"..لمسافةالهحرههورمنتصكنلللأد،معهمة!لسالاتأخر،نوعررمن

النىألكهلهةحولالنساذلنموطالما،!دح-7eولمرمر8الىللوسولمنر

منانهوالمعهلأةماء،دونالصمراءمن!لماسعةمسد"لطعاليري!!هاكستطع

السلهولورذع!للالا!(!هضم!لومالير!دلنالىالتوصلتمالد!طساتخلال

الهه!رسعهن،نمنوىلمنهةمالةالىهـصحللهالهامسةلأدفلىلىعلهه!نرالدى

مولسطةالاحتراقهملهةوتمحمل،الدملىالالمنهاتتلكتدخلوعندما

(01)كلمنمللهحرامات)7(كععللماءصحرر،الطهرانخلالا!سعين

Metabolic)الأصمى،الماء5لسهولوجهاكسعىوهن!ا.دهونملهمرامات water،)

اختفاهواحهلقدالعراد،منالنوعلهناالفر!ولوثهةالمرونةعلىتدلعملهةوهذه

كيعيائية.كطررسلةاليهكمتاجما!نتاجالصحراهلىالماء

.الآناف!ت!رفىضهصأرسةايوعأ!هو()1

385

http://kotob.has.it



العلعىالاععازوو.من!يلاحلاءمتواممعةمحاولةكانتلهلهولم!عذ،

i%1للعرضهـسهمنحووتصركهمالهعث!ومالناسينتشلرلههااللأ!نمهه،نهةهر

صور6وهىاللضاء،أمواءلىوتلدمهاالممراولوتحركانتشار.لىمالعراد،هلهه

الهدهـمنتناسبهلمهةحرعةللقارمما!دمنالنناكعاالمعصود،لتعرستطمسهة

...ويكلميكلىسهحانهواثه،الموضوع

***
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الههوددخلمتى:السوالعنحاكةVلىكالهلهنتلطعلمالمصالركانتالا

"سلرفىخصوصا-الدديمالعهدلسالارفىدونتالتىالروا!اتف!ن؟التا!يخ

الأول،الههودحد،الخليلاكراهيممنينحدرواألههؤاألىتدهب-التكو!ن،

الجنو-ثصىلى-الأرححعلى-الأولموطنهاعط!هرةزعهمامراههمكانولهد

اكراههمنسبهـسنتهى،الفراتنهرمصسعلىاورك!قلهماليزسر8أرضمن

هم،،"تارحاكههممنثلائ!)خوةأحدهولاماههم،نوح،!ن"سامالىالضلهل

.،حاران5،تاحور،"اكراههمغير

حال!ة)مراههمنرمةاسار8،اهدىمصرلرعوناناللدكممالعهددردو!د

لاحاذعلىواصهحتتلد،لاعقهمةسارةكانت!لا"هاعر،،تسعىمصرر!ة

العدموهؤ"اسعاعهل،لهفانحتهامر،منامراههمتزوجالولد،فههايرحى

شُنقًلىذلكمعداثةوشاء،،اثهعهدمنمصداللأولرسولللعر-الأعلى

.،سارة)!يمن،)سحايه-ايراههم

تزوجثم،هـهععوبعهسو4هعاتوامهنوانحبامراههمبناسحاقتزوج

اثنا!علول!أنببالشًعفِمَاومنومنهعا،راحهل،5و"لهاهخالهكنتىْمن!عثوب

يهونا،،لاوى،شععون،رواسين4واسعاؤهم،الأسهاطهمذكرا،اكناعشر

،(،راحيل)منوهنان)،وكنيامين،هـلوسف،(لها،"منوهؤلاء)زكلونكساكر،

الاالعراقلىجميعاوئدواوتد.الها،(جارية"زلالة،من)وهذانواشيروجاد

.كنعانأرضلىفولد!ن!امين
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النزولهل!اوقصة،السلامعلههموسدعهدلىمصركأولاله!علوللانظ

!نوسكنهاالتىالمناطقلتمدكدالقرأن!عرضولم،الكرالعرأنلىمشرس!ة

أو)عاسانيرضلىكهعواااختاللاثدلهم(كوسدتعالهمعلى)كناءَاسراثهل

منالعلماءمن!جدنايننايلا.مراعيرضوهى،مامفمهةرعلأ8انهمصهثحاشان(

هومعن!عيلا،المناطمتلك!منيهمالاخوةهؤلاءلسكنىكوسداختهارطترح

التومهد.ملىوكهعوالوفنقهمصضتلطوالاحتىلرعون

المصررسنو!هن8النزاهؤلاءثهنولارهالمصرسةالل!هارالهكسوسهاحم

الىعشرةالرامعةالأسر8)منهرونارسعةنحوهكذاوا!ستعرالم!حروسا،

ألنامنةالأسرةرالىعلىهاندالمصر!نلىطهرثم،عشر6(الثامنةلأسر6

نهائها.مصرمنوطردهمالهكسوسوكاتلعيشالعهزاحعس،5هوعشر8

هذارأىغيرها،وعلىمصرعلىودضنلهليوسدتنكرلمصرملكحاءثم

فخا!كها،,...rاعلاوثزلاد،المصر!ةيلاراضىلى!كاثرلناسرائهل!نىلنالملك

ذكركل!عتللأمرشرا،!عصر!رر!دمنكلاصرونيوالهلادتهدد!و8حوَنواان

.هؤلاءالقومكولدلى

ونحيل،السلامعلهه،"موسىالىلنصلالقصةلصولمهنسرسعاونللز

لىوتركيتهلهمصرلرعونوقهنىولالتهوعلرو!ملا!ساتمعرلةكر!دمن

عهدفىموسىولدواخقصلر.ملاهفىللل!لوضحلهعدالكر3،اللرأنالىكاته

لرعونالىفهعثه،الرسالةاللأأتاهالتلصمرحلةوسنلشسأنهـسعدفرعون

كى(السابقالفرعوناسنكانفلأدالفرعونهلا)اماهارونيأخههعضل!وشد

محادثات!هنهماودإرت.والشركالوثنهةوتركالتوحهددينعلههكعرض

لرعون،معاللتراتاحلكفىفدخل،لهاثةكتأكهدموسىوانتصر،ومناظرات

لرعونوتعغبمصرمن)سرائيلمنىمنمعهومنموسىكطردإنتهتوالتى

كس!ناءالتههصحراءفىوعاشواالأحعر،الممروعهرواشرمافاتمهوا،لهم

انعموهناكالطور،جهللوقمناطواحالذمنموسىتلئتىوهناك.سنةاركعين
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ظهرتا!ماوهناك،كتسع(المفسرولمن)هدلماكثهر8كنعمالقومهؤلاءعلىاللأ

واخههموسىعلىوتمرردوا.،منهم!لهلالا،الللسدةو3اخلاههمالكامنةرنائلهم

هاللن)1(.

تللهمن6المن5تدكوالتىالكررسةنهةاللأر2الأ!اتثعمىلاي

التهههصمراءلىاسرائهلمصهلىمهاا!انعمالتىالنعم

هلهكمأوعلللنا،اسراثيلمنىعلىامتنانهمعرضفىتعالىاثهطول

ومارزلنا!ممماطهماتمنكلوارالسلوىالمنهلهكملانزلناالمعام

.اأاليعرة)57((طلعوناندسهمكاثواولكنعللعوفا

المنهلههمصاثزلناالمعامهلههمأوكللللأا:ا!ضاوكقول

كانواولكنكللعوناومالذهنا!ممماطههاتمنكلوا،والسلوى

الأعراهـأ.أ)06((طلعونأنلسهم

هل!كممناثياكمهد)سراثهلمصأط4سهمانههـسثول

)08(1رالسلوىالمنهلهكموثزلط،الأ!نألطورماد*مماهدناكم

.اطها

تركهزهمكلْوكان،الاكاتهل!هلى،)المنمعاصدالكرامالمالسرونشرْح

يرعاالتلسهر(لى)الأساسصاحبلنلاالهلر8،سور8لىوردتالتىالأكةعلى

الأعراف.سهـرةلى،"المنآمةالىشرحه

معنىلىموالاالصالحالسلدمنناسعنالطمرىبرسرا!نلامامنقل

علىكنزلكانالمنان:لتادةوهن،اصععة،المن)ن:معاهدعنفه!ول،،"المن

كانشرابالمنان:انسكنالركعوعن،الثلحممسالتههصحراءفىاسرائ!لسنى

المن)آخرونوهال.ياثمركونهثميالماءلهمزحونه،العسلمثلعليهم!نزل

كانالمنان:يقولالسدىلكن.الترنجهينشمرهوالمن:غعرهمومالهعسل

اماقدار.والأنلساماقفىالنْةكاتس!سلة(،والسلوى)المنكتا!ناانظرللمز!د)1(

.م1،4991ط8،اللاهر،العلمهة
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منكسقطالدىهوالمنانعهاسامنعنوكرالترنيههن.شعرعلىكسلط

طمخونهكانواحلوشرابالمنانمعضهم!و!الالناسلتثلهالشحرعلىالسعاء

ليثمر!ونه.

مثلعلههمكنزلكان،الترنمهينهوالمنمأنالبولالنهسا!ورىهـسضتار

عننكلثما!سد.لاصاغانسانلكل،المنمعسطلوعاللير!ىطلوعمنالثلع

يلتهه.صمراءلىاسراثهل!نىعلىولتعالىاذمنماهوالمنانالزعاج

لكن،المنسر!نمنسامعوهمهالههماالعلالهنيوالههضالعهكزدولم

ضزهوالمن!أن!ولمنههمنوهبكالسلفعننقلفهمانقلالقرطهى

.)يالكاف(الترنكهينايضاوهو،)كالطاء(الطرنجمينهوالترنجمينوأن،الرقاق

المن:بالالمعرةسورةنىمالمنالمعصودالعزانماولامامعال!وحهن

سورةفىيلاكةالىوصلولاالأشيار.وراقصعلو4امهضحلوشهىغناء

ولهالأشحار،الراقعلىكسعطر!عسلوهوالترنيهمنهوالمن:ثالياعراف

الفناء.عظهمالهضمسهل،والحرالةالصلاو8كهن!ثمهىطعم

المنانالمثانى()خكمالمسعىتفسهرهفىخلهلأخمدمنالسهدكفنكعا

واسم"ترنجهين،واسم،"مَن،!اسمالأنتومدمصلر8،كخماءحلوةلزبةمالة

ما.نوعاصععدثمكالندىكسعطفكاناشهرخنك،،

وكث!لت،خرَفتلدكانتلان،الكتاب!لكشفىننظرالناحازواثا

والهحث،النظرلضولمنفقطهذالانماكثهرا،!هاماءماعلىنعوَللال!ننا

التوراةلىالضروجسفرمنعشرالسادسالإصحاحفىورد،"المنانلنلاحظ

وكالغداةالمعسكر،وغطتالسلوىالعربىضعدتفىكانفلعا...السامر!ة)1(:

المريةوجهعلىناوهوالطلسكامةوصعدتالمعسكر،حولالطلسكاكةكانت

امرئكلوقالاسرائيلمنولنظر.الأرضعلىكالحلهددقيق،مهصمصد!هق

اعطاكمالذىالطعامهو:لهمموسىفقالهو؟ماكعلعوالماذهو؟من:لأخهه

صاعاكلهكحسبامركلاكلمنهالقطوا،اثةوصىالذىالأمرهنا،موتااله

الصورى.اسطدالحنأير!امرىالكاهنالريها!نعلهاالتىوهى1()
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الهوملىكانللما...تأخن!ونمضرمهفىلمنامر!لمكل،ننوسكم!عددللجلجلة

منتعتنعونمتىالى:لموسىاللةوقال!بدوا،فلملُئاطالقوممنخرجالساكع

انهنلك!سهب،السهتلكمبعلالدانانظررا،؟!وشرائعىوصاكاىحفظ

!ضرجولا،!عكلنهامرمماكلفثهعوا،مومهنموتالسادسالهومفىكعطيكم

لآودعوا.الساكعالهومفىالتومولهعطل،السهتكوملىموضعهمنانسان

!العسل...كقطامفوطعمه،أكضالكز!رةكحمَثوهو"مئا،،اسعه)سرائيل

المنكلوا،مسكونةأرضالىدخولهمحتىسنةأركعهنالمنكلوا)سرائيلوكنوا

...كنعانطرهـأرضالىدخولهمحتى

فىونلك،،"المنلفظةذكرمرنا!ا)انميل(تسعىنسضةلىو!دناولقد

حاء،الحهلفوقوهممرةثاتتلامهنهعلىالسلامعلههالمس!!قاهاموعظة

كطععنا،منلوككسونامنقائلص،ألعالهة!الرفائبللوسكمتثعلوالا...:لعها

اهظم!ععدهـكنااللةوغل!اهاكساهاالتىالطههـرمعدالاشيلرالزهورالخداول

!فل!هكم،ينهالرهوخدمتهالىودعاكمخلقكمالذىلاثه.سلهعانميدكلمن

وحفظسنة،معهنالهدسةلىاسرائهلشعهههلىالسماءمنالمنأ!لالذى

خلارحل!دوار!عهنستماثةكانواالدينلولئكهتهلىيوتعتقانمنأثوا!هم

...النساءوالأطلال

لوالمنينالىالهعرةسورةلىالمنلأكةتلسهر.فىكثهرامنالامامخلص

معركبلانطيهاه!ثمراكاصارالماهمعئزجلان،!ملاوةطعاماكانوحدهكل

أخر.نوعاصارغهر.

،وحدههذاهوالأيةمنالمرادلهسولكن:()الأساسصاحب!!قول

!كنالملكعهدعنسفهانحدثنا،النعهمأ!وحدثنا:المضارىكولنلكعلىوالدليل

من)الكمأة:!النهىقال:قالعنهاللةرضى!سدكنسعهدهنحررسثكنعمرو

للعهن،.شناهوماؤها،المن
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اللعهانمننى

سمية،المعاجمهي

ثطعه.:مَنْا!مُنهتنه4ُبوله(!منن8مادلىمنظورامنل!كر

واللَترةالاههاء4صالمَن.معطوع،مَنينوصلالمَنلئضعهد.4لالمتن

!ها:ومننومننهامَناكَعئهاالنالةومَنحَ!رْئها.4النعةومَتنْث

.الانسانفىنلكحونو!دالسئفَر،منهزلها

،الموت4والمَنؤن.اللأليقو6ولمعضفم!ضصن،التوة1)مالضم(وائنة

كذكروهوالذفرهالمتون4و!هل،هـعلطَعَةهـضئصئةكضنعِله!مىء،كل!نلأنه

.الموتعلىحعللدكرومنالمنهة،علىحملفثلعنؤيؤَنث،

تزوجالتى4النساءمنمالمنون.ا!متنانكثهر(ومنونمَنؤثلرَحل

الذىأى،المئانالمئان:تعالىاثةلسماءومنزو!عها.علىتئناللاسلِصكها،

ملانعام.ملاخرغهركنعم

مصدراءاسرانهل!نىعلىنزلالذى،"المنمعنىلىمنظوراسننكرثم

أنفا.وعرضناهالمفسرولمنوردهمامعضالتهه

الحدمثه8الهعاجمفى

العسلهة،والندوةالمن،معععهلىالطمهاسمصطلىالأمهرطول

منلصطلأالمن،الأر!ةسالشاملى!امصر،فىتغْرَذلالرازاتهاحشراتها

المناما.وغعرهكالأر!انوالناسالزرعألةالمعاحملىوهو،الأجنحةنصفهةرتهة

مناسئوها.الحشراتهذ.تلرزهاالتىالملوةاللزعةالمالةتلكفهوالعامةعند

نلسهاالحشرةسمواثم،النهاتات!عضتلرزهالذىالمشهوركالمننهاتشههها

.اختصارامنْا

اضاناتاضافثممنظور،اينأورد.ماكعضلاورد،الوسيطالمعجموجاء

طلْانهقيل.كاياثلالأشحار!عضتفرزهاحلوةصمفهةراتنجليةمادةالمنْ:هى

حلووهو،جفاهـالصمغهـسجددهنعقدحجراوشمرعلىالسماءمنصظ

!ؤكل.
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لمهاةشرحهمعرفىلىاللأ-رحمه-هالدنالسلامعهدلأستافىطول

!كونوقد-ولتمها(العهموضمللااءالتاء)ملتحالتَرَنفههن"للياحظالحهوان

لفظوهط،مالعسلشسةالنهاتات!عضفوقتتيععمالةهو"الطرنيههن،

"تر،منمركيلالللظ،)كالعرههة(ائنذىالعشلا!"ترنكههن،وسملهلارسى

العسل.!ععنىانكهين،5و،مُنَدى!عنى

سلرنلكعلىهـضص،هفرىيصلهللظالمنْ،5و4اللأرحعهطولثم

مع!،مالانحلررلة،ا!عر!هةأخلتومنه،والعهرلةالعرمهةالنسضتمنلىالنروج

ءمع!.4والفرنسهة

الشريمةالمننةفىالهن

صحهحهلهىالهضارىصلاهالذىالش!سدالنهوىالصلهثفى،االمنلدظمرد

فىثيكرناومد،057(8رهمألحد!ث-،العهنحملاءالمن5اا--الطب)كتاب

وماوها،المنمنالكمأة45الشرسدللمد!ثروا!ةواصمهركصرسا!قموضع

للعهن،.شناء

توعد،ساقيولالهاقورلاالكعأ؟4للمدكثشمرحهلىالعسللائىطول

الشهادةكعأاطاللاستتارها،!نلكشعت4ث!ل،تزرعلنغهرمنالأرضفى

عنهاتنلطرثم!كثرتهتكثرلأنهاالرعد(،)نهاتالكعلاتسعىوالعرم!كتمها.)نا

كانتمالأعودهاومصر،كالشاموتوعدالعرللا!ارض!طثهر8ويى.الأرض

كاردةوهى6.الحعرالىلونهكضربهئالصنفومنهاالماء،قلهلةرَمِلةَيرضه

والسكتةاللولنحكورثكلهادادمان،الهضم!طفةللععدةردشةالثانهةفىرطهة

الطينلىدلنتداذا،الياكسمنضرراكلمنهاوالزطب،الهولوهسرواللالح

ضررها،قئالحارةوالتواولكالزيتوكلتوالسعتروالملحءULسلقتثمالرطب

شلاءماؤهاكانللذلكخئتها،كدليللطررمائى)مادأ(جوهرلفههاذلكومع

للعين.
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الحديثالعلمفىالصن

صمتكاننهاتفه4يولهعامعنصنالمد!ثالعلملىللمننمثصرحان!عكن

لهحععوهمضرجمل،زراعتهلىمعهودكذلكلهمنهمرعاكةدوناسراثهللهنى

الفهز.عنلهمتعوخماهـ!ثلونه

الأشبار،من!ضرحنهاتىافرازوهوالمنشاهدبنالعلماءمنوهن!

وهد.طععهواستحسنواهذاالناس!عضحزبوقد،هـلونهالناسفهعععه

اثراحسالمامنكطرحهتقومالحشراتميعوعة-منعلى،"المنللظاطلق

،الماصالثا!بفعهاكعساعدةوذلك،النهاتهصار8منكههرةلكعهاتامتصاصها

ت!عىكانت)والتىافرازاتهاوسا،المشراتهنهعلىدلالةيلاباللفظفأصمح

Honeyالعسلى،الندى)5تسعىفأصمحت"منا،( dew.)

،الكمأةبهبنيالمن

،الأرضسطحتحتكعوفطدىنهاتألكعل!انالشهاسمعبمفىورد

حنسمنالشامدهارلىالتى!مؤومعظم.الطعموشهىداكنلحهممستد!ر

3!للا،.هوآخرعنسمنمصر()ومنهاالأخرىالمناطقممؤولكنك!ء+،!!

الفطورلرتهةتامعةوهى،عد!علد!الكمئهاتلصطةمنالكعأأحناسوكل

!أ!لا!م!.الزثهة

انهالكعميائهةالتصاليلاوضتلقد،النهاتلهناالفذإئىالمحتوىأما

كالفسفورالأملاحمننسبعالا،دهون%1سكاكر،%13،يروتهن%9كحتوى:

علاجلى!هدوالذى،)!كفهتامينغنىاكضاوهو،والكالسهوموالهوتا!سهوم

ا!وكة.اضطرا*
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8العصلية(وللند!ةالعصلىالندىبهعنيالهن

رتيةمنمحعهنهنط"ولفصطةحشراتهلى،االمنلسمالهومالعلماءطلق

فصطةأصماتضمالتىالرتهةهـهى،الأمنلأكلمك!ه!م!متيانسةالمشرات

هذالىخطيردصرلهاحشراتوهى،عهأعح!الد!هصوالمقالعشريةالمشرات

.الموضوع

اهمالىنشهرأنوكمثه"المن،تلصيللىنحوشينثهلمناوسسن

الرتهةاهل!هحشراتعالات

الندوةتُدعىاحسامهاحاجةعن8زاثدسكرمةمالةمقذفالعهام111

الأمروهذا،الخلففىالشرحهةاللتمةطدلقعنوللك،العسلهة

المن.لىخصوصاشائع

.خيوطأوFlourد!يقههنةفىاماشمعطخراجاللأكام121

كاثناتكأوىوهو،Mycetomeيدعىمخصوصنسهجالططناحتواء131

بعالمعاشرةاوالمنلعةتهادلوظهلتهاتكونلنكرثح،المعمد!هلأة

.الكلاممملالحشرات

اغرفةكسعىمالظهر،الممفمراتهذهلىالهضصالحهازتحؤرا41

Filterالترش!، chamber،منصورهاأ!سطلىتتكونوهى

أيضاتشعلالأحهانكعضcif-ن!(4ل!)5الأوسطالمعىطرفى

فىويتحدانتماما!عضهمامنطتر!انحث-الضللىالمعىمعدم

هذهأنوحيث.ضامنسيبممنمكونغلا!مواسطةمعهنمكان

الموادمنكهيرةكعمة!حتوىوهوالنهاتىمالعصهرتفتذىالحشرات

منهافكلواياملاحالدهنعةوالموادالأمهن!ةالأصاضماا،السكرسة

كميةعلىالحشرةتحصلولكى.ثلهلةككمهاتالفناءهذالىكوجد

كصياتعادةتمتصف!نهالنموها،اللازمةالأمينهةالأحماضمنكهيرة
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منضضمةكمهاتملىتمصلو!التالى،النهاتهصارةمنكههر8

اللائهة.السكر!ةالمواد

ان"لاسطمة!عكنالفضعهةالعناةلىمعدوليلاهىماالمر!ئم!وغرلة

ث!لكهـضم،!سرعةالسكررتوالموادالماءمنالزائداليزءمنالمشر8تتضلص

!فضلونلك،الضلفىالمعىالىالأوسطللسالأمامىاليزءمنمهاشر6!نقلها

3!!ن!مطلمنهلأمهف،لامهةالأحماش!ا،لانتشارخاصهة atty Acids،

المعى)اىالمعدةفىفمعزف!نها،السكرر!ةللولدمنللمشر8اللازموالعسط

الحالةهلهعلىوهى،والامتصاصللهضمانتظارا،حti7مدالل!(الأوسط

تعر!التىوهى،المشرةشرجمنفتطردالزائدةالسكر؟المواد!االمركز80

العسلهة.مالنلوة

المن8فصيلة

ماللونا!اخضرواللونا!اصلرواللونالأسوداللونالمنعلىكنلب

ايالراقعلى!كئرةو!مدقلنا،كماالنهاتعصارةمليضعذىوهوالأسمر،

هذهتطلحهالذىوالطفحالينور.علىكعهش!هعضهاهالنهاتاتفىوالأزهار

النعلكأنىكنلكاحد،مزلهالماناهلههلفموالأسوداللطرالههثىالمشرات

هذ.علىالفطرلهزاملالموادهلهطعمكستهور!هاالتىالمشراتمنوغهره

الطمههلأ.الموائد

ماصةثاقهةفماعزاءولهاجدا،الميمصفهرةفهىنفسهاالمنحشراتأما

الهطناعلىهـهوجد،شالافةاجنحةتكونف!نهااجنمةلهاتوجدوحيناشرناهكما

نهاكةعادةالهطننهاكةلىكوعدكماهCorniclesالزواندمنزوجالضلدمن

.الشرجفتحةتحتتقعهCauda"اللنب،تسعىخلفهةطرهية

Aphisالتطنمن،Aphismaidis:,الذرمن:المنمنالمعروفةالأنواعومن

5 gossypiiالرطنومنAphis duranta.
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الدثيقي،!البضالعمدهـيهالحدرلتفصيله

كالعصار8تتفلىلأنها،الفاكهةواشمار!النهاتاتحداضار8حشراتهى

ألراقلىتجعداتعنهاضشأسامة)فرازاتالنماتانسعةداخلوتفرز،النماتهة

اللضة.واسرعالنهاتات

مفطا8اجسامها،الحعمصفهرةكأنهاالدصلةهدهحشراتتتعهز

ناتصلهة!لشر6منطاةيواللعهص(اليبنفى)كعالعهقةمخماءشععهةك!فرازات

لىالصهو)كما8ماحد!منمر8تمتصطمر8كلتمتعىمضتللةللاانالثمكال

ذوجوللذكرمالمرةالأ!نمةعد!ةالممثمراتهذهداناث.ال!شرسة(المشرات

لهاوالإناث،ن!حهن(منلاخرىللحشراتماخلا!)هلىالأمنصةمنواحد

منكلة.ساالفمدليزاءالدكواما،ماصةلمأثزاء

ا!"!م!!!لاالسول!ءالقشرر!ةالحشر8االقشرلةالحمكمراتومن

Parlatoriaاللشرتةالهرهوقىوحشر8،!ط!! olea،الذىوهو،الدقهصالهقماأ

8+مح!)المصرىالدعهصالهقأنواعلعنهامضا،النهاتهةالعصار8كعتص

aegyptiaca،يلاسترالىالدعهصوالمقIcerya parchasi.علىمنتشر8وهى

السول!نى.مواللولوالهط!الرشةونهاتوالعنيلالموالحالسنطاشمار

العصلية8الندو!ة

كتاولفىم(3917-0172)هواكتملهرتالمادةهنهعنكتب

وسكننا.نهاشنوعمناللزجةالملوةالمادةهذه4طىماالطههعى()التار4

الدافطالصهاحلىدائعائشاهَدلأنهامالليلتسلطهل!أمننتثدان

A1وسهنسكهبىالعالمانوكش...الساكن )0 Kirby & Spence)\هذه

شمرةعلىالعسلى،"الهرازكسمىمالاحظتلهدشكلاانك45الملاحظلأ

كلينىالرومانالطهيعىالعالمترردالذى،الأخرىالأشمارهلىوكذلك،القععب

،الهواء،"اسهالسائلأو،النجومالعاباوالسعاء،عَرَقى5-تسمهتهفى
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وفىطععهفىالنملوعسلالسكرطافساللىىللنسازفهتعلملاانكورسا

،.نقائه

الصرفةه!مصو

!الحشراتالنهاتاتهذهوتصاب،الطرلةنهاتاتتنتطمرساناءيرضلى

كمهاتتسهلالععلهةلهلهونتهيةلها،كفلاءهصارتهاتمتصالتىالعشرسه

خلالوتتحمد،النهاتسطحعلى!طرلىشكلعلىالنهاتهةالعصار8منهائلة

!صفةالظاهرةهل!وتمدث!اردا.العوحونعندماهالصهاحمنالأولىالساعات

هذ.لههتتكاثراللىىالعاممنالو!توهووكولهو،كونهو!ثمهرىلىخاصة

و!هعونهاالمالةهذ.كمععطومونهناكالهدووكانكههر6.!الرثةالحشرات

السياحالىمدورهمطالئمونهاوهؤلاء،المناطقهلهلىملادكر8المعهعينللرههان

و!ثلونها،اثة،خهز.هاسمالمالةهل!هعلى!طللأون،الهرتهمإطصدونالث!ون

مها.ثمزكأ

الهن8لصادةالفتائىالهحتوس

محتواهاالتعرهـعلىكقصدكهعهائهاالمنمالةمتمليلالعلعاءمننفرقام

تحتوى،أنهاوتهفن،الفنائى

العصس.سكر55%

سهلة.سكريةمواد25%

دكسترمن.%هـ591

انفىالمطهرةيلنهوسةوالسنةالكر3للعرأنالعلعىالاععازظهرهكنا

للجسم،لازمةعاليةحرالهةطاقةالأنسانكعنحغلاءشرحناهاالتىيالمعانى،)المن

السكريةالموادتصتوىوأنهاخاصةالخهز،عنتعو!ضائعَذكهيرحذالىوهى

-ا"السلوىجانطدالى-المنكانوهكذ!هالأخرىالكركوههدراتيةوالموادالسهلة
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اللةانعمضروركاغل!اة-!لونهاسرائهل!نوكانالذى،السعانىطائرهىالتى

منهم-ثليل-الالكنهمسهناء،منالهععةملكلىالمدةملكالعومهولاءعلىمه

الضههئ!،ونلوسهم8،اللاسداخلاقهممن1مانعوداللأ.لأنعم!نماكررسنككونوالم

وتضطهطهمتد!يرهمكلاوانالسودإء،كنواكاهم!صرناأسهحانهوندعوه

النصهر.ونعمالمولىنعمانه،اللئهم

***
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النطمماة

يث)1(أ!والعيال!ريمالعرأةبمى

الصوجز8

سورةمنوالستسوالتاسعةوالستسالثامنةلأ!تونالهحثهذاضناول

فههما.العلعىيلأهعازد-معضمهانسمتهلفا،والتفحمهلمالالرلسةالنمل

العلماءالسالةمنعطدكلاملههيععل!تمههدالهاحثمفدالتلص!هناو!مل

المِمر(،)سورةلهاالسامقةمالسور8ترمطهاالتىوالو!نمائحالنحلسور8عن

،الفز!رةالنعممنارمائهالىانتشرلماالنعمسرر6ا!النحلسورةومسام

الافسان.على!هامعتناسهحانهاثةيورلماالتى،ولضرور!ةدنهومة،ومعنورتملد!ة

هدمهن،الملسرن!ذ!عولمهتدئاوالستصالثامنةلامةالهاثتناول

وا!رز.الأ!ةهذهلهملىدرمحهالههتوصلماالعلعهةملالهلةومهفانوممدثس

&اوحى:علىتركهز.مذوكان،السامقهـنالههاكنتيلمعلمهةموينيمن

الأ!ةهذهفى،النحل5ا"لضتصاص،"اللأ،اليلالةلفطورودمنلصكمة،للنمل

)اتضذى،اللعلود!دمنللمكمةالعلعىوالههان،المضلوهات!هنمنسهدانه

المذكر.!صهفةوليىالمؤنث!صهفة

خعسةساالكلامانتظملقد(والستونالتاسعةةIك)1الثانهةidylأما

!خرجنللا-ر!كسهلفاسلكى-الثعراتمنكلىثم:الترتهبعلىهىمهاحث

ط\،!مصر،العلمهة!اقدار.العنوان!نفسلناكتا-منملضصالموضوع)1(،منا

،..!ق
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لقوملأمةنلكلىاق-للنمى!ئملاءفهه-ل!لنهمضتلفثمرال!مطونهامن

اللسر!نهودعرفىوهولاتهالنكلاماتهعالمهاحثهدهمنكلوفى.صلكرون

مع،الأخرىمعدواحدةكةnلبزثهاتالعلعهةالتفصهلاتعلىالتعرسحثم

لعمملأمةلل!لى)ان)قعالىاللأمعولئعتممددةنتاث!استظص

طلكرونا.

تههيد،

ألان4تعالىاذثولمنلأخهر8،الثلاثالأصاتالامكفةالنصلسور8

علىلعلنهة،السورةأخرالى0001مههولهكلماوللعاههواهاههتم

للان234(0)كلماتها،أكةوثمانوعشردنمائ!%(YA)أماتها.امولىاغلب

وسهعةوسهعمائ!آلا!سهعةV(.VV)!حررفها،كلمةواهـسعونوثمانعاتة

هوالسمرر!فالمصحفرسملىوترتهههاالكهد،سدرة!عدنزلت،احر!

البفر.سور8!عدفىعشر،السالسى

ومنافعهالنحلععائبمنفههانكرلماالنملسورةالسور8سعهت

منفيهااللةعذدلماالنعمسورةاكضاوسعمهت،ح!اتهاسرارمعضعنوالكشد

نعمكانتسواء،وتعالىسهحانهوقوتهوعظعتهثدرتهعلىالدالةالنعمآكات

ست.معنو!ةنعمأممالهة

بعهور!نلكث!،النحلسورهواولالحبرسهـر6أخر!هنارمهاطوهناك

الالتنامشدكدالممرأخران:السهوطىالدهنبلالطول.والملسر!نالعلماء

كأتِهلهَحتىهـسلهأواعهد:سهمانههودهف!ن(،النملسورة)ا!هذ.يأول

امراثى:هناتعالى!قولهالمناسهةظاهرمالموبملشرهوالذى-الهلأ!ن(

وفى،المضارعكلفظ"!أتِيكَالمتقدمةفىعاءكهفوانظرثستعيلوه(.للااللأ

هنافىأ!ضاوقهـل.الماضىعلىسايقالمست!مللأنالماضى!لفظ65س،المتأخرة

ماتهكحتىرمدأواعهد:المجرسورةآخرفىتالسهحانهالَةإن:الشأن
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سورةكدثتلنا،ساعته!حانت،!هامتههامتملتمنفكلةالمو،ا!الهلضا،

لاآتهةالساعةيندتهمنثسلأهيلوه(للاافىامرص،الساعةمعهامالنمل

التناسبكعلظهروهكنا،!صهاللأالىالمرحعوانمنها،مفرولالههها،هـس

السورتهن.!هنولأرتهلط

وكلاهعا،لاحسانتعوىالنحلطول،ورطهنعهالةالحعرآخر)نل!ل

وتعالى.سهحانهذالمتعردالمملصالعهدلىتتولرينلامدوخصائصعناصر

هعا4رئهسصن!سع!نالنحلسور8التفسهر(لى)الأساسصاحب!سَئَمَ

مأمرا"أان:تعالىقولهحتىالسورةولمنحتد،الأولاللسم

آكة.وثعانونتسعوهو...(اللرسدىلاثاءطلاحسمانمالعمل

مالعدلمأمرافىأن(تعالىهولهمن!تد6الئانىوالعسم

وثلاثونتسعوهوالسور8،نها!ةالى000(العرسفىىلاثاءللاحصان

علىلهمنىالثانىالقسمويعا،النظرىالأساسلهضعالأولالعسم!ا

هـمؤلئي.هـئهالنظرى،فهأمرهـشهىالأسلس

منالأولالمعطعسهاقفىكلعةالتلسهر(لى)الأسالىصاص!ورطكر

،أتاللهامة!وملىمتلأركرالسمر8سلت)فهعولالسور8،منلأولاللسم

ما!عضلكرتثممالتوصهد.معثواالرسلانومفنت،الضركعناثةونزهت

الهومعلىكرهانئمومنالتوحهد،هلىدرهانللكولى،نععهوعئدتاذهخلق

ينالأمنطرلناهل4الأكةوهوالنملسورةمحورولنتذكر...الأخر

!دمعا"وألىالأمررلهضىصالملاثتالمعاممنطلللىا"مأثههم

ائهاعوتزك،الاسلاملىكالدغولالأمركعدجاهتالأصةهنهانالأمهـر(.

،الشيطانخطواتواتركوا،الاسلاملىادخلوا:تقولفكأنها،المفمهطانخطوات

ذاكوقت!نلعكملاإنهلتعقلوا؟لهامهاتنتظرونفهل،قامتثدالقعامةهىلها

!!2.،
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مالتيصهدلللدمعدلهطالهناآتاثة!ران!التنكهرالملطعهظ!د!وهاهنا،ععل

ائهاعمنوالأخران،اسلامالأولان4والكلرانالملمركطا!لهمااللذشوالشكر

...الشهطان

العهامة،كعصءالعهلدتضو!فاهوالسور8علهه!متعلتماومعظم

الماكدسنعزاءو!سهان،الانكارلملهلىالإنكار،اللأوحلانهةعلىالحعةلاهاهة

الأمممعوالمرسلهنالأنههاءلصوالوسهان،الاحتضارهندللاشرارالملائكةولعنة

لامتنان،ثنأنهحلوالمنعم!النِعموالتعر!د،والمهاحون6الهعرونكر،الماضين

....وا!حسانكالعللالأمر،الههمالرحعاتلانزالالنعمكضلقالناسعلى

علىسهحانهاللةنعممنكهيراعدداحَشَدتثدالسورأهنهانتكولما

نعم،النعمهذهومنآنفا،هلاالىالثمرناوهد-النعمسور8شعهت،الانسان

ورسحهة.معنور!ة!اخرىملمهة

لعنها:المادكةيلنعمأما"

أخلق:تعالىاثةلهوللى6ملارخىالسعالاتخل!ثععة)1(

.)3((طعركونهعاثعالى!الم!طلأرشالسعاوات

ثطدةمنيلأثصبانأخلق4تعالىقولهفى"الانسانخل!ثعمة)2(

.t()4مهضخصهمهول!لا

نعالى4فولهدى4الأنعاموبنهاالمهواناتونسمهرخل!ثععة)3(

)5(تأطلهـنوملهاومنالعده!لههالكمخلعهاللانعام?

)6(ونحعلنسرحون!ونكررسصونحس!عاللههاولكم

رمكمانالأنلسهمطمِقالأمالفههثكونوالمملدالىأثلأالكم

)7(1.رحهملرءو!

iفععة)4( PUIماءالسعاءمنانظالدىأهو:تعالىقولهلى

وللكممنهت)01(تسهعونفهه!معرومنههصرام!منهلكم
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لىلناللعياتكل!نللاهلام!وهنم!ل!لرشونالز!م

)11(1.طمكرلنلعمملل!لأت

ثولهفى4!للعهموالععررالهصعسواللهارالل!ثععة)5(

طلعوم!للعرركطمعس!للهارالل!لكم4أوصمرنعالى

)12((.!لألونلعوملأما-لللهليان؟مرهسمفرا-

نعالى)هولهفى4وفهرهاكالمعدنالأمر،ماطنلىمدلوتثعَنم)6(

لعوملأكة؟لكلىانالوانهمخثللاالأرفىلىلكمدراأوما

)13((.طئحلن

(V)لتثلواالهمرسمرالد!أهـهو4تعالىثولهلىاالهدارئعم

وترىطهسونها،حلهةمنهوتستضومواطوطلصعامنه

Wثطمكرونرلعلكملضله.منولعهعتوادهه،مواخر

.))9،(

أو!صتعالىلولههى4طلا!مالاتالعل!يرالماءالطوفىثعم)8(

لعلكموصهلالاثها!امكمقعهداوواسنىVرفىلى

)16(1.!قدمنهمهـساللعموهلامات)15(ثهتدون

الىص!كألا!ص،تعالىهولهفى4للاهمعاراليه!ثعم)9(

وهعاالثمعرهـمنمهوتاالعهالمن!ضد!االعمل

A.(6)4!رهون

أثم:تعالىلولهلى:ودواءغناءمنمنهاكنت!وماالنطثععة01()

منمصرءلللا،هـولسهللاسلكىاللعراىمنكلى

دللهدىانلللاس،همناءدهه،الوانهمضتلدyLAمطونها

(.Cl1)ثحهـثالعوملأمة

قولهفى:اللهبنمئلثهل(،منالماءمعنامز)وقدالأ!مر!ة)11(نععة

!طونهكلمعاثسعهكملعهر8الأنعامدىلكمالان:تعالى

!!،.4
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)66((.للطماهـهسسائفاخالصالهناولملرمونمن

صالأهلام!اللضهللعيات)!ن4تعالى!ولهلىالثماروعصهر

لعوملأ!ةلل!لىانحسلاورزلاسكداملهثعفلون

)66(".!علدن

معلأوا":تعالىقولهفى:للالناد!للرسةالأنماكافعئم)13(

...الطهماتمنسذثكم8!حلدملضانلامكممنلكم

.))72(

معنوسةفوائدمنمنهايلأنسانعلىكعودوماالطههـرنععة)13(

هولىمسضراتالطهراليساطمتعالىهولهفى:وحسهة

مومنونللوملأماتلل!لىاناثه،الا!سكهنماالسعاء

(97)4.

معل4أواثهنعالىفولهلى4لالملهسىلالمسكنالمأوىثعم)14(

مهطاالأنعامملودمنلكمصععلسكنا،مهوتكممنلكم

اصوالهاوهناهامثكم،هـهومكلعنكم!ومتستنلونها

معل)08(ماثهحهنالىومناهاثاثاما!معارهامال!ماطا

لكمسعلمعاثا،العهالىمنلكمسعلطلالاخل!ممالكم

طمكدل!مأسكم،ثلهكمرسما!هلالصر!لهكمسرا!مل

-A()%4ثسملمونلعلكمهلهكمثععثه

مثلا:منهالهعد*ةوالروحهةالمعنو!ةالنعمواما"

الأولى.الأكةلىتعالىاللةقولفىكعا:والأخر8الموتثععة)1(

الثانهة.الأكةفىتعالىاللةقوللىكما:الثيمهدنععة)2(

والأركعسالثالثةالأ!تهنلىتعالىاللةثولفىكما:اللرأنثععة)3(

والأركعين.والراكعة
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طلأركعهنالواحدةالأ!هنلىتعالىاللأهوللىكعا:الهيرةنععة)4(

والأر!عهن.والثانهة

كما4العرسوصلةللاحسانالع!ل)لرارلىالأخلا!ثععة)5(

التسعهن.الأكةلىتعالىاللأ!وللى

والعش!سنالضامسةالأكةلىتعالىاللة!ولفىكما4الدهوةئععة)6(

المسنةلالموهطةمالحكعةر"سه!الى"دء6المائ!!عد

0001....أحسنهىمالصسادلهم

تضاطب)نها،الفسهحةاللأآفاقلىكالمسلمئعفقالكرسةالسورةهدهان

والعقوللتصلو،والنلوس،لتفلهوالقلول!،لتسمعموالأسعاعلتهصرالأكصار

الرحهب.اثةكونأرحاءلىلتحول

الفلقآ!اتمنواحدةأكةاللأشاءانالحالى!حثنافىسنتناولفينناوكعد،

الثامنةيلاكة4هماهالسورةهذهأماتمنأشنفىمسطور8()النحلهى

المفسر!ن،الثمهرموألمنهعاكلفىنعرض.والستمنالتاسعةولأ!ة،والستهن

مودلسلالنا،علههاطعلمعلط!ةحوانبتملهةفىعلهنأولاذماءماونضهد

عصر.كعهمثىالمسلمهنامهالمن!لكللأنذلكسهعونا،منعلههاكتوفر

عصرهوالصاضروعصرُنا،زمانهعلوممنلهتوفر!عاورشسثح،ولوانه

انعلهناوحب..هناومن،المعلوماتهةوالثورةالتقنهةوالهصوالعلمهةالكضوف

وتهينتهفنلىالعلومهذهمنالهقشونستععل،المعلوماتهنهنستمدم

ظاهرةتكنلملوعهااظهار!نلكمستهدلهن،هملمنغهرناعلىغعضما

وهى،للقرأن-العلعىالههان!لْاو-العلعىالاعصازاوبهمناوحهاكبلاء،

الممهد.الكتابهناآكاتفىومنتشرةومتنوعةعدكدة
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!عالى،اثهكلول

!هعاالشجررمربيوتاا!الىمرأتخ!هل!النحلىال!!لددرارح!ا

هديخر8!ل!.وللدلاسل!مميلىالنمراتملىص!ل!لي)68(8ي!رفمو

لقوءإيآ!للدهها!للنامرافمفاءاليهألوانهمختلؤلنمرابطون!ا

النحل(أسور6يقفيوو8)96((

الأولىالكملأية

الصضسوين8صند8&3

تعالى،اللألهولمعنىلىههلس(ْامنتفسهرمنالمعهالس)تنوسرلىلرد

الحهلامنا!ضدى!،النملهـمك!هَمَ:اللاملاالي!س!ألا!ص

المثمعر!ضا،أومعاولى6الطمعر(مسكنا،)سناليه!لهى،مهوثا(

!ن.:!ر!ن،

العحلالير!هأما!ساالههانمامعفىالطهيس!عررصرامنطول

ر!ك!هم(!رهمون،ومعاالطمعر!نمهولحاالعه!منأهض!!ا

!ر!مون،ومعاالصمحرومن!هوتاوتخ!منتتضهذلىالمهاا!ماءَالنملمممدكا

وحىمعنىيىمعاهدعنوروىمالهناء.فرلعوهاالصقو!من!نونمماكعنى

لىاذهذلهه!مىءينهعمرعنوروى،اطهاللة!همهالذىالالهامينهللنحلاثة

النمل.انفس

هنا:ها!الوحىالمراد،العظهمالعرآنتلسهرلىكثهرامنوطول

ومعاالهها،تأوىكهوتاالعهالمنتتضذانالنحلالىولارشادوالهدامةالالهام

!كونلاكمهثصرصئها،تسدكسهالىلاتقانIغالىمحكعةهىثم.كعرشون

خلل.كها
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!هله!عااللحل(الير4اط!حي4تعالىاذ!ولالرازىالفغروسمل

مططهلىمعاثصدهكمدعهرةالأثعاملىدكمأولن4نعلأساذفولوهو

فمرات!ن)66(للعماهـمضساثناخالصالطاوليملرثتمن

لعوملأ!ةلل!اتحسط.ور!اسكياملهثعنل!ونللاهلأا،الل!هل

مندلائلهىالتىالو!و.هدهنكرلماتعالىفهاعلم4لهعول)67((!علون

!عنى!للون(،للهملأكةل!ل!أان4هالأخر،وعهمنللنعموتعد!دومه،

سهمانهاكةالاعلههاطدرلاالأصولىهلدهين!الضرلرةعلم،عاهلاكانمنان

أوا-.اعلمواثة،المكهماللادرالإلهوحودعلىكصصولهاففضتَخ،وتعالى

لاخراج،الئعممناطهاناخراجاني!نلماتعالىانهاعلم:...(الثملالىرول

لهذ!انملىهاهر8دلائلدلاهنا-النضهلئمريصمنالحسنواليطذلمسكر

ماطعدلهل،النحلمن(العسل)اخراجلهكنلك،حكهعامضتاراقالراالهاالعالم

المعصود.هنااثهاتعلىساطعو!رهان

انهالالهاممنوالمراد،الالهامهو،الرا!ىالفضر!لولللنملاللأوحىوعن

...الشرمنالعقلاءعنهاتعيزالتىالعمههةيعملىهنهففسهالى!ررتعالى

تحقهقهمصددلسنا،!ضارحهكهوتهداخلالنحلسلوكمنطرفعلىهزجثم

علىالدللةالعبههةالضصاثصمهذهالحهوانهناامتازفلعا4ْكلثم،الأنعلمها

علىالاليسالكهالممةمنالأنواعهنهحصولوكان،والكهلسةالنكاءمنمزكد

صعها:فىتعالىالهكلعرملا،مالوحىشهههةحالةوهى،يلالهامسه!

الأنههاء!عضحقفىدردمدالوحىانواعلم(..النحلألىهـولأصا-

لأولعاءحقوفى!مها(الااثهكلعهالهطمركان)وما:تعالىلعوله

حقفىالالهامو!ععنىالصراهـمون(،الىأ!حهت)لاد:تعالىهال:اخما

كعاالحهواناتسائرحقولى(،موسىأمألىأوا!حا4تعالىهال:الهصمر

امسامهذهمنواحدولكلالثحلأ،الىرمك)وا!ص:تعالىكولهفى

اعلم.واطَة.خاصمعنى
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!ثااليه!مناثمدىاين)تعالىاثة!وللىالرازىالفضروعرض

11الكشكصاص!ثل4الأولى4مسالنهن!رهموناومعاالطميرومن

!كسرمهوتا،5ومر!ا.العوةمعنىلههالامماءلأن،الملسرة"ين،هى:اتضذى،

كهعاهر!لمهللتانوفههههـسللونكمنوناى!ر!مونهومعاالعحرومن5الهاء.

و!علِفون.:كعلئونمثلالراءركسرها،)ضم

6,41A-qjلىمسكنماالأول4نوعانالنمللنواعلم J"LJ،صعهدهاولا

المرلدهوللاول.النلسهـشعهده،الناسكهوتكسكنمااوالثانى.الناسمنأحد

والثانى:العمعر(،ومنمهوثاالعهالمنأقمل!أا4تعالىاطة!لول

...النحلخلاكاوهو!عرشوناأومما4تعالىكقولهالمرادهو

اليهالمناقضلى!!:تعالىمولهلهى"مِن،معنىما)ه!ل!!ن

الطمحر8وفىاليهلىلى4ل!وهلا!طمدن(،!عاالطمعر!نم!ثا

لىولو!لمعر،مهلكللىكهوتهاتهنىلاوا،الهعضهةمعنىولأرمدَ:قلنا

!ها.وتلهقمصالمهاتوافقمساكن

م!قا(الحهالمنأتضلى!)أ4تعالى!ولهظاهر)الئانهةيلسالة

المهواناتلهذهككونأ!معدلا4طولمنالناسدعن،لههاختلدواوقدامو،

ليىاأخرونوكل.ونهى!رتعالىاطةمنهلهها!تهعيلى!معدولا،عقول

هذهتييغرلئزوطهلئعلههاخلقمعالىاللأينمنهالمرادول،كذلكالأمر

الأحود.

الههتواصل!كار.:كهوتا،المهالمن5:المعانى()روحنىاطوسىوثال

لهتشهعهافههلتعسلالنحلتهنطالذىالوكرلىهناواستُععل،الإنسانمأوى

سععت.كماالقِشمةوصحةالصنعةحسنمنلههلما،الانسانكهنهه!ا

!عرشهاىْ:معرشون،ومماالشجر"ومنتعالىاللة!ولمعنىفىوقال

نقلكما،السعو!اووغير.،!دامنعنلوىكما،الكروممنكرلعهاى،الناس
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المه!)من:الثلاثالمواضعفىمن،الهعضر-وهكلكمامنها،اعملر،الطهرىعن

ف!ن،لأعزاههـسحسيالافراد!حسيللتهعهضالعرو!لى(منالمثمير-من-

ذلك.منمكانكلفى!لا،كعر!لىماوكلجهلوكل!معركللىكمنىلاالنمل

منمعلومالأخروالمعنى،للطالالراد!حسيللتهعضامن،)ن4معضهمو!

ا!الههوتوتلسهر...لههمااستععالها!عوزلاافى،امن،مدلولمنلاخارج

ولصد.غهرث!ص!الههالذىهوتهنهه

العلصيه8لبةالمط،ئ!ثيا

مل!ن56زهاءمنذالأرضىكوكهنالىذحِذالنملانعلىالسعلاتتدل

القد!ةالحضاراتمنالمحلوظةالأثاروثلل.الأولالانسانظهورههلا!،سنة

خواصمنعنه!ر!لماالعسلملىالمصولصماولكانالأللالانسانأنعلى

الشعوبلدىهامةمكانةالنحلعسلشفلللقدولهنا...الدنائهةوالعهعةالطعم

المصر!ةالمضارةولى.الأخرىوالمهواناتالحفمرلتشفلتهممامثرالقدسلأ

معهدبدارلىممفوراالنحل!ذفلعدمرموها،مركزاللنملكانالعد!ة

هومصرمك!ع!رمزوكانتقررسا(.اَلاهـعامستةمنذ!نىَ)الذىفلاميثى

وغرِهـالمصر!ن...النحلهومصرحنوم!رمزكانمهنعا،اللوتسزهرة

الىالوادىبنبىمننعله4أى،النحللترح!استضدامهمكعهارةالقدماء

لىأخماوغرِهـالنط....هناكللنملالمنلسهةالنهلتلتتوعدحهثالضم!

حهثالأشورمةالطولةرغرهـفى...عامآلافلررسعةمنذالقطهمالههودىالتار!خ

صونىسزلد!هموكان،النملمعالتعامللىائقةلسارةالأضوررصونتمتع

لىسواءالنحلالرومانوعَر!...النملمبموعاتعلىالفعالتأثهر.لهشههر

..الناسحهاةلىةهاملأغراضالعسلاستضاماتفىلو،لألهتهمهرا!هنهم

تقرسها...عاماللىْمنذالنملأ!ضاعرلتالعهصر!ةالروسهةفالدولةوكنلك

وآسهااوركالىالامعروفا!كنلمعام15ثهلَالنحلانالعلعاءهـسرحح

وتلمهد.هناكوثودله!عرففلمواسترالهاونهورسلاند!الأمر!كتانمااوافر!ها،
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مننكلثم،3051عامالهرتل!منالهرازولالىنلألهتمالنمليأنالسجلات

عاميسترالهاالىونكل،1638عامضمالهاالىثميعر!كاووسطحنوبالىهن!

.1842هامانبلترامنالنملالههانغِلَلعدن!رسلاندايما.1822

لىالتنسسرائعةريعهأاصتماعهةحهاة(Honey)كك!العش!النمل!عهش

معد.سنوضحكعانلاأ(7)ح)مهتا،يوعشااونجلهةمنهاالواحد!سمىمجتععات

دان،الواحتالععاعةنوعلندس!نتعدناللهنألاهـ!رادالههتهلاهـ!سكن

ومنهمالعاملاتلمنهم،أعمالهمواختللت،وظائفهموتعدت،يشكالهمتنوعت

ض!مناللرتمارتوعدمعهعاهؤلاء!هنولهما.لإمالملكةومنهمالذكور

...وعذالكال!هات

ولىالهم!ثعوبولىالأشمارحن!وعلى!هتهالنملكصنعالطههعةولى

.ك...الانسانمناذلكعضاسعد

Wax)الشععهة!راصمنمبموهةالنحلمسكنلىوتوجد Combs)

تكلالأضلاعسلاسهةعهونمنثرصكلهـضركيالأخر،الهعض!عضهاكوازى

الأطوارتترسالسدلسهةالعيونهذهوفى.لللرصالوسطىالضطحانهىعلى

العسلثضزمنصما!ماوفهها،والعنارى(والهرهات)الهضللنحلالصفرى

العرصمنتصد!هنالمسلا"وتملغ.(Pollen!عن!الطلع)غهاراللقاحوحهوللا

موصة2-فصوثمسافةوهن!كلهلا،هلوموصة1نحوثطههوالذى

)المسافةالمسد"هلهمتسمدوللد...لأخرواللأرصلرصكلكهنتترك

علىالتىالمسالةوهى،285Iعام)طأم!!!دصأ(الأمر!كىالهاحثالنحلهة(

التىالمتمركةالاطاراتذاتالغشههةالخلهة!تصعهمالرملهذ!هامأساسها

تركهتهوسائلتطوسرهلىوساعالت،النملوسلوكحهاةدراسةسهلت

...واستغلاله

الهيض،وضعهىالأساسهةوظيفتهاواحدةملكةنحلخلطكلفىتوجد

مامفضلالخلهةأرحاءلىوالاستقرارالأمناشاعةالأخرىوظائفهامنولكن
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للهعا::لفرضهن،الشعالاتعلىخاصPheromone"فهرومون،منتنثره

وهى،الضلهةرائحةهلىالتعؤدالثانىوالفرض،اعقامهن()فىالانيا-منمنعهن

!ها.الأخرعلىالضلهةفىواحدكلضعر!التىالسركلمة

وكهر،الهطن!طولاطريد!عهةعنتتعهز،التكوسنكاملةأنثىوالملك!

!يهلغ...!اختلاهـسلالتهالونهاهـسمتلد.نسهها،الأمنحةوهصرالصدرمنطعة

وهىالخلهةفىوتُرى،سنواتسهعاوأهـهعألى!تدوثدسنواتثلا:ععرها

ولا...!هضهالههالتضعملائعةلارغةههنعن!احثة!راصعستتحسس

راسعلىالاتضرجلاكهراذا،والزواجالتليعندلامعلكتهامنالملكةتضرج

"عيونلى!هضهاالملكةوضعتدانا،بدكدةخلهةلهناءالنحلمن(Sw)!هطرد

الس!اسهةالعهونلىوضعتهدانا،ملكاتوانت!المهضهنافقس،الملكات

الههضهووهلا...شنلاتعنضلسل!نهالشمعهةامراصلىالصفهرة

وظهنةلهاليسوالذكهـر..ذكورعنكقسن!نهالملقحغهرالههض!ا.الملغح

عهئاالذكهـرتصهحالدورهنالاهو!انتهاءزفافها،طهرانأثناءالملكةتلق!سوى

منالشفالاتتحلههماعلىتعتمديلانفسهااطعامتستطيعلالأنهاالضليةعلى

شدةمنلتموتالخليةخارجالذكورالشغالاتتطردلذلك...منهلتثلغذاء

والهرد.الجوع

الفئةوتسمىالوظائد،ممتللةالأعع!متعللةالمهاممتنوعةوالضفلات

،(الملكةخادمات4)فىوصهفة!ثمفالاتفهنه،تؤدكهالدىالععللنوعتهعامنها

وهذ.،عاسلةشنالاتوهذ.،حراسةشفالاتوهذه،نظافةشفالاتوهل!

نقول:انهـكفىكثهر،كثهركلامالشفالاتلئةعنوالكلام.الخ...!انهةشفالات

لهذاتقومانكعكنلافهدونها،النحللممتمعالفقرىالعمودهىالشفالاتلئةان

قائمة.الممتمع

كينالمجتععاتانشطانه(النطكيت)فىالنحلمجتمعفىالقولوجملة

فردكل،لاخلاصهدوءلىكعملونكراد.فكل،الاطلاقعلىالحهةالكائنات
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لوحاكممنتسلطدرههةيوخو!دونلاء،خهرلهودولتعاما،واصهه!لم

فردكلعلهها،ايلألطرهالتىكفطرته!علالمعتمعهلالىلردكل...سلطان

تماسكهفىولمدمسدوكأنهاالنملخل!ةتهدوكللك...اليعإعةلصالح!مل

منكصاللها!دمماالضلهةلانعاد!عكنهمامصىكعملفههافردوكل،وترا!طه

....حهاتهافىهسهر6أمور

الضصكالمعنىسواء،"مهلاا،النطخلهةنسعىيننستطهعل!نناوهكنا،

..الميتععدالمطعي!تهـهو،الولسع!المعنىلوالصفهر8،الأسر8!هتاى،له

الىرم!أوسى4التالهةالعرأنهةالأ!ةفىلرلتالتىالتسمهةنفسوهى

)68((!رهممن!عاالعميررمن!كاالعه!مناثمدىكاللأط

(.النحلأسور6

)!هوتا(لكلمةالمقهصالمعنىغهر،لضىتعلهلأاتلاكةهدهحولولد!نا

لرد؟العر!هةاللمةفىافملهلدظةلوكلعةمعنىباي!تداةدنعول.كةما1الواردة

شض4َط!لن!ور4الزخاجقولالفب()مفات!تفصهر.لىالرازىاللضر

يعاكطونها...من!ضرجالدىالعسلالناسنملتعالىأذلأنحلا،الم!انهذ!

)تعلطاتناس

مده!الصالكلئنلهناالىثهام!نىانه؟للنولاثهوَخىمعنىما(1)

الفرائزتلكالضاوا!نىتلكهر.لون!لهههاالتىالطعائهةاللطةوالتصرلات

لنكتطليفلاءالصهةالكلنناتمرغهرهوفى!نمللىاثهلودعهاالتىوالطهائع

هنهلداهمصولاعلىلدالصفهرلهحدنفسهالكهير،ولكتعلعهاالصفهرمن

الثطررسة.الأعمال

لاالذىالصمد،الدرداسمهالقرآنهةالأكةهدفىالدكذكرلملمانا)2(

رككَ،وأوحى5:ثالمل؟"اطَة،الجلالةلفظوهو،لاطلاقعلىاحدفههيشاركه

المدركالواعىل!نسانموحهاكضاوهو،،الرسولالىموكههناوالضطاب

كهذا)المغاطبالانسانعكللتوبههالأيةهذهلى"ر!ك،للظةلردت.عامة!صفة

13،-!

http://kotob.has.it



ف!ن،المضلرقاتمنكثهرعلىدرلعهالانسانهناكرما!دكانانالنهالىالعرآن(

،،"النملالكائناتهلهومننكرها،درفع،اخرىمضلوقاتكزمقدلهضايق

...دلا!داعالضلقلىلاعيازمنشتىلوانالههاذودعاللى

انكعكنناأالههسهحانه!مههالامةهنهفىالنحلاللةاختصولماثا)3(

حهث،السكنىلىهامةمهزةلهلالنمل:!صوهعدةمنللنملالتضصصنفهم

ممورلىلولأضيارمرعلوالعهالصفورقمتالهرلةحهاتهلىكسكن

فالنملائأ...صهاتهلههاكزاولالتىضمعهكراصساكمنى،الطههعهةالمكونات

ومنضارا.يونافعاكانسواءأخر،كائنا!لسكنىتصلحتكادلايعحنكسكن

كأخذلمدانا،الللأاح!صهو-الرحسكتناولفها!مهز8لللنملالفذاءهحهث

الرحهقحععهثناءوهوههاء.سهلمبمنهاكثهرال!نالكمهاتتلكمنهعا

اعضاءالىالذكهـرةاعضاءنكلهىملالةخالعةللنهات!ؤدى،اللعاحو!مهو-

و!عرفبداهامالمسلاهنهفىالنحلودهـر.ولأخصليالتليلهتم،يانوثة

سؤخاصةالنحلتمهزول!هلا!ىلضف.النهاتاتمنلكثهرضرورتهالعلعاء

الأمريضمنكثهر!ثمفاءلىعظهعةيمعهةولتفنتيإتانتاجلىللراتهوهى

!هعضكصابالنحلانمهد.!الانسانالضارةاماتمنكثهرمنوالوهاكة

الوحيدالكائنولكنه،الأخرىالمهةالكائنات!عهةمثلثلكفىمثله،الأمرلض

...لانسان!ى!راضهتنتقللاالذى

المهةالكائناتسلوكهاتمعمالمقاملةالنحلسلوكلراسةل!نالععوموعلى

كائناتفيهاتشاركهلاخاصةسلوكهاتلدكهالنحلانمنهاكسْتنتح،الأخرى

لضرى.اجتعاعهة

كاتولمالمؤنث!صهفةاللأرآنهةالأكةلى)اتضلى،الفعللردلمانا(4)

الفليةفىالحهاةاعمالاغلبأهى،هامةعلميةللَنثةهذالىانالمذكرأكصهغة

انثىوهى-الملكةف!نهناالىلاضالا،غغماناثوهى،)السمفالات،كهاتقوم

أننكرناوثد...الضليفىالنحلمجتمعلحياةأساسهاوجودها!عتهر-كالطهع
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هنايتضدى،ة!أ!ولهن!كانطنهل!ا...لهصسميالطلأ!لاليسالنكورس

ليى!معكلواكنللدالحياز،لفةفىمؤنئضوهى،هـسؤنثطكرالنطلأنمؤنث

للظةلهملىالصوام!هوحنلمانالههلمهنامال!نالهاء،لاصاحدهوكهن!بنه

القرآنهةالكلعةهلهفهماومهمنعدطصعها!ثلاملفعلى،ااتضذى،

الك!سة.

الثاثمةالهعدأية

النصولت،ككهنكصثم)8ايأولىالبؤئتِ

الهفصوين8صند،3د

معنىفىغهرهملوكثهرا!نكالطهرىمرمرا!نلوعهاسامنصكلملم

نومز.شهئاقلاوسوسىالرازىالفضرلكن،الكرسةالأ!ةمناليزئهةهل!ه

طى:لهعا

!ت...الفاكةلا!تداءلوللتهعهضههنا"من،لفظة:الرانكأالفهرم!

-الأشيار،لوراقعلىلهقع،اللهالىلىالهواءمصثهلطهفطلينها)الثعريت،عن

و!دولأزهار،الأوراقعلىمتقرثةصقهر8لطهلةالطلطلإعزاهتلكتكونلدو

ههومكللاولفدا،.مصسوسةأحزاءمنهاتععتمعممهثكثهر8تكون

النملتلتعطهاالأشعاروالراقىلازهارعلىتهحدلأحزاءالثانىوسا،الترنمههن

منضهئااخ!مر8ملاراههاالتعطتشهعتف!نا!ها،وتتفذىوتثلهااافواهها

لنلسهاتدخرانقماوللأنها،هناكووضعتها!هوتهاالىولونمهتالأجزاءتلك

هولذلككثهرشىءالطثطالأحزاءتلكمنميوتهالىابتععل!ذاغذاءها،

العطرةوالألراقالطههةالأزهارمنتثلالنملان)طولمنالناسومن.العسل

مرةتصءانهاثمعسلاهكطنهالىالأحزاءتلكطلبتعالىالئةانثمأشياء،

الىمناسهةوأشدالعطالىكربامربوالقول،العسلهولنلك،اخرى

الصوابهوليسهناكانلان،اليهالرازىالفدرتوصلماحسب)الاستقرار
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مالعسلتتفذىانها4لولهمواصللكنه5المدمثة(العلعهةالمثماهداتلهلتكعا

الواقعةالعسلهةالطلهةالأعزاء!صلكتمفذىلأنهاطلأزهارالأ!ميارعلىتكلوانها

هلهها..ا!الهواهمن

العلمهةالحعهتةمنلههليسئمو!اغلههكلامعنلهلومدنا!وسىوسا

حمهعها،منفى4الثعراتاكلمنكلىأثم،ه!لقدهلهه،!ولشىء

فقل:عطهةاهنللككظاهرواخدالم!معر.حِظُوهو،ممركةثمر8!ععوهى

الأشعار.منالنولرتثلانعا

ذاهنا،المناسبوهو:قهل.القاموسلىكعااخما،للشيرةالثمرةوتعال

والثعار.صلازهارللاوداقملهالعمومالواقعخلاتالثمعرممِمْلِالتمصهص

منتثلوكونها،معروفلحهرميازالشعر8علىالئعر8أطلاقأصضفىولا

ثونوهد...ساصتما!علىللاثتصاروغهرمنا!معلومغهرغهرها

...للتهعهضمن،5،للتكثهراكل،و!..تشتههنهاثعر8كلمنكلى4المري!

نقاط!عضحولالشىءمعضقولهولمئل،الرازىهالهمااطوسىيوردثم

اصراقوسحمل!طعالنحلكأنعلمههوللحلهعةمنكخهراود!،الرانكه

نحللنوالحقهقة...مراليمامقهةمنهالتثلكهوتهالىوشعلها!فمهالأزهار

حثصراتواشما،عشالغهرأخرفطضعلهالدىلافماذلكطعللاالعسل

اعشا!مهاتهطمنلىتستععلهول،تملههمعاتثللاوهى،النحللحهراخرى

الأوكار.وتلكياعشامكىهلهثفري!ولوتسد!ركارها،

العلمية8الصعالبة8ثانيا

الرحمق.عن!حثاعدكدةنهاتاتازهاركز!ارةالعصلنحلشفلاتتعوم

الكركوهيدراتية،الموادمنالنحللاحتياجاتالرئيسىالمصدرهوالرصقكانلانا

اللازمةوالثيتاميناتالمعدنهةوالمواد!الهروتيناتلساساتمدهاللقاححموبل!ن

المستهلكة.عضلاتهوتجديد،المختلفةوغدد.أنسجتهلنعو
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تقومكعا.لقطللقاححيو-دفقطالر!هقممععالط!نالاتمعضوطوم

تستعروتدلزهرةننىمنمعااللعاح!حمبىالرصسئضَزممعل!لمللات

فترلتعلىميمعهاصومدحهقها،ططةالملمتينهلا!نامد!عمعلىالطممالة

ععلهامالصكل.ثناءمتلطعة

صوقف،حدقهالطههةفى،الشلالةتعمعهالذىالفلاءنوعاهـشتَلَد

هى4-حلهلى-عواملثلائةهلى

لأزهار.لى!امهامادةكلتوئر)1(

للولد.هلهمنلكلليماعةاحتهاجمدى)2(

للنحلة.اللر!لميهةالحالة)3(

ومضللضتلفةلعوسلهنه!هنالطههعىالنوكنمنصالةنهيدماوعالت

معضها.!ين

ثمت،عملفىتصعصوع!!!-!3()8لنكل!معالةلنكث!الوحظولقد

دهصمغدللدللطححهوميحمعرالرحهقمععهوالععلهل!اكانسواء

لعصلموخصعلفدوتهـلوحتىعنهتصوسلها!كنولا،ا!ممه!م()كمأواللراء

امامها.

لاقدلنه!تمنمعضفوءلأزهلرز!ارلته!حددلصعلشفالاتومعظم

وملل!عضعوفها.لحعلمنمكانيى!ار8من!دلامارت5-4عن!طرهالليز!د

هلهوتقو!دهصووت.دىميهودمعلمحصولمهرالنملهذ!!جنى

مهعثو6كانت-*زهلر!افعثلا،الطرو!هلى(ixd)هحهالمصددةالمساحة

لرح!وكنل!ف!لوهرةمقبالرةكانتاناعمامهرالمساحةهن!تصهح

لزكلار8لنحلةتضطرفهمنعا،المساحةهنهعلىتاثهراالزهر6لىاللقاحوحبوب

!دلزنهقمنولحدةزهؤل!نالحلو،كالهرسهمالصفهرةالأزهارمنكهبرعدد

للصاحلتق!ومعطهع،لزمنمنلفترةشفالاتكضعjةشفالوزسارةتكفى
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اعدإدمنضئهلةنسهةانلوحظوثدسعضها.معتتلاخلكثهرةلشفالاتالممددة

كلملاولكن،الولتنلسفىمتعالدونممصولهنأزهارزيارةتتعودالشفالات

علددهضتلد،لمتطلهاتهاختهارهدىالنملخهرةهلىكناءَ!مسلاعتهاطا،هنا

الرح!قوتركهزكمهةفىالممصولهنلاختلافتهعامنهالكلالنكل!مارةمرات

!زررمتىقعلمولدالشفالاتمعضوبدكعاالنهار.الثاءمنهماكلازهارفى

...النهارمنمضتلفةاو!اتفىلعاحهاوحهبىرحهلأمائمرجالتىلازهار

الضلاكامنمععوهاتنلررةسئرىساثل1)ك!ء*(الرحهق.

عادةالغددهذهوتوحد،الزهردةالنهاتاتمنكثهرةينواعلى)فهك!*(اللدهة

توبدقدالزهتالرحهعهةAالىUو*ضا.الهنلات!واعدعندلازهارلاخل

،أخرىاماكنلىل!4ه!-!م!(كك!!)الاضالهةالرحهلهةالنددمعض

والفول.والضروعكالعطن،النهاتلتانواعمعضلىالأوراقكقواعد

القصبسكر:هىالسكاكرمنفواعثلاتضعالهكالرح!قور!ومد

متفاوتة،منسي،)فركتوز(اللثهةوسكر)العلوكوز(العنبوسكر)سكرلذ(

الدكسترينمثلالموادوكعضالأخر!السكاكرمنأثارعلىعلاو8

والأحعاضوالصموغالطهار8والر!ووالهروتهناتواللهتامهنلتللانزسات

راثحةتكسههاموادالرح!قانوعمعضدىوتيعد.المعدنهةوالمولدالعضوسة

Methylلنح!د!ل8)محأالمهثاكللنثرانهلاتمثلخاصة n)،رحيقلىكيعدالذى

الموالح.

يجمعقدالنحلفان،الصرارةدرجةارتلاعمسهب،الرحيقكنضبوعندما

Honey)العسلهةالندوةْ dew)الحشراتوكعضالمنحشراتتنتحهاالتى

إلىالنحل!ضطرهدالشد!دالموعحالاتوفى...الأدراقىوقانزاتالعشت

erالنضجزائدة)الفج!الثعارعصارة!مع ripe)*مزقتهاالتىالثمارعصارةاو

جلدثقبأوقطعيستطيعلانفسهالنحلكاندان،الأخرىوالدشراتالطهور

...الصمهحةالثعار
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وصهود!!انطررحهقمقصكوقللنملالطههعىلفلاءئاقاللولوسكن

موادصحت!ىلأنهمصدرالطانةوهوعسل،الىالرحضضموللمو،لعاصها

مروتظتمنالأخرىالحهو،مصدرالمكوناتلهىحاللظحهوس!لما.سكط

معهعثمرلتلنالمعرو!ومن...معدن!وعناصرولقامفاتامف!واحعهض

حهبىلنوللأزهلر،مهاكضفىاللعاححفلتاندماجنتهيةتتكونالنهاتاتينواع

الثمرلت.فوعمعهعتركيلىتدخلاللقاح

تحنهاالتىالعزفهةوهىمعهنةمزنهةعلىالنركهزفر!دالمر8هدهفىاننا

كعاطى4خط

منمضي4لللاهـه!سهلهاسمدكياللع!لح،كلمقكدىلما

أسور8."96(،للناسهمداءلهههلواثه،مضطدهمرا-!طوثها

ا.النمل

!ةمنالهها!اوتعنىالثعرات،كلمن"كلىهىالمعصولةاليزئهةانا!

هناعلههاللاهطرالتىاللطرةفىكامن!رJul!-للنملوتعالىسهمانه

علىالنكلمقدرةعدماوضحنا!دكناولا.النهلتلتثعرلتمنتثل!ان-المضلوق

منتعلهماهقطتصسلالثعار،بلدثقيدخلثىيو!طع4فى،الثمراتكل

ملدد!طعلتعزشنتهعةكالثعلرلمعضالملرطالنضمنتهعةظاهرعصهر

للعصردعنهنع!يىلقل!ننا،لحطمراتدالطهور!عضماسطةالثعار

نع!ئاتو!حعلمظوللانالمنة.ه!-اللعاح،موFIملهفىمنان!ثمرات

تدخلىحث4ثمارمنهلالتلتكوسنلازنةالدكرفةلضلا!اهد.موانواودهالمليه

لىم!شمةلتضصَبللمهوانات(المنوسةالحيواتاتكعثافة)وهىحملقاصهرل!

!زهؤ.

لىضئيلةولوكلمعاتمنهاتهقىالل!اححهوبهواندليلآخرومناك

انعلىعلاؤ،ليهالفعالةللعوادالصدرلرئيسىوهى،تصفبتهكعدالعسل

علاجيةوكيمةمام!غنائهةميمةمنلهما!ا،النحلسغوألملكىالفنياء
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تمؤلالتىوالفدداللعاح،صمهوم!التفذ،دونلمفرارهماكستطعالنمللا،عال!

...حاللطصهوبكعدمللأعملهاتزدىتستطهعانلاشمعلملىإلسكر!ةالواد

الخ.

ف!قمعحهزء،!دعسلا!الرحصتمرللملاكانمولنهالأخيرو!لل!

!لمعع،يىالسكر؟الموادتمورلىعلى!نمللدرةلىتهدوالأعظمالمععؤ

لملىيوسمَاواسملكىفلاءالى-معض"مرصسمع-الللاححهو-وتمرولى

...لفطئ!الثصولاتصيمىتعومع!ثبكومتعدلةلنزسات

جوانبمنآخر!انيعلى!هاالضوهنلصعلمهةملاحظةلناكعت

اللة!وللى"من،حولتدرروهى،ألقرآنهةيلاتمنالعزثهةلهنهالعلمىلاهباز

للتهعهض،اللفةفىتأتى"من،للالاة.اللعرات(كلمنا!ملى:تعالى

العلمالثتهماهووهذ!،كعضهاولكل،لئع!لتكلوللاالنملا!!نى

يهضاالصدكثالعلمو6سهت.الصلتالثعاراوالمرةالثملرطرل!لافالنحل،الصدكث

)مثللعاححمول!اىهذكر!ةخلاكاا!مثررا،ثمار.تحتوىلاالنهاتات!عضان

الأخرالمعضداما.الهث!ور(العدكمةالثعارمنوغهرهناالهنلتىوالعنبالموز

حهةكواسطةزهرةكل!دسضةتحصهيعننتبت!ذورانعار.لتمتوى

ئىالعلعهةالثورةلهليمد!عرلهالممعلوماتكلها.مالطهعوهلمه...الللاح

موحؤةورلت،معمزة)!ثماراتلهاالعرآففىنلكومع...الحدهثالعصر

تعنىس،اللرآنيةلأكةمناليزئهةهنهفى"من،للاللةاخرمعنىالضاوهنك

وهذهالثمار،مكوناتمنأحزاءلعط!ثلالنطانمنها-نفهمأن!عكننالو-

اجزاءكلىأى،الثمراتكلمن)كلىمعنىفيكونلقاحها،حهوبهىالأجزاه

...الثمراتكلمن
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ص*لوبثسبكمصمكي80مث!نيةالبؤ!ية

مهمصوين8صنه!83

لأمةمنلعؤهطدىمالصهلللعصود!مرحدىالممسرينيضنلد

منهملفطة،اصلهم!ىTL's'طرشهىالم!ئهلهلالىمنلمنهم،الكرسة

ول6م!شاومفهميه!4معداله!تالعو.4طرمقهىالسهلين،ثلمن

مصلا.المللما!دةع!"انهاكلمنومنهم،العمللح!هى

الص!ل،صنحنهي8كلمنلعنهممدثللهالمعصودلىلماواخنلفوا

مثليه،معدوةمنللةكونهاحللسهللسلكىاللعنىلهكونمعلاد،ومنهم

هوتعمىول،للو!لأرشلكممعلىJ!مو4ضالىا"قولللك

منحيلهى8لصلا!ههدامنوهلوسئلها.!ها!سهلللنحلدللالدى

ل!مل!للاط!4ط!مهاطصدلا،العللممسمدتعنىالصهللنهلى،السهل

لهسمهطهفىكل،!ع!مصهالهواء!اليوهولطرتطص!النصل!لنلل

للعنى4هعونللط!+المنعلدهـهوللول،حععالنللك!ىالهعضهـطصيللولا.

مراولمىلنصمقحلهنا"لللا،لهكونسمنعر8،مطهعةهـكسملاسلكى

.-معتنعفهومهئوتلمامنعلدلئللالنمل!اوفتهو)المعنىلهكون،السهل

محهرولنلطهدىمدموكامنيلدسردننعثمهماميعزهو!اختصارهدا

حوى.ضحيحيكىمصودمصدللمدفينوهن،الرلزىوالفضروسوسى

اسلمية8سصعمبه8ثانيا

!صطروثحقى4هـسهصووصتنوقثمملهو،حواسعلةالنحلكعتلك

متضصصةخلاطالها8كعتلكهاالتىالضمماعضاءهىلما،صلممانهاأصواتا...إ

لنحلمهاس!ط!القىالأعضاء()يىلضلاكاوهىاستشعار.،!رونعلىتنتصمر

التىالضلهة!هؤرفصةلن!هاكستطهعوكذلك،المكلفىالزهرةرائصةتمههز

مفرز."مهومورفاعنعهارةالعماعة(رائحة)اىولسريةالرائحةان..امها1كنتمى
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!هاتيليالتىالم!ةوهى،!لاح!للغعهاللكهةغاللمامنالضلهةملكة

ندسهايلال!ةوهى،د!نيعه!ه،الملكى"لزفا!طهرلنفىثلاحعهاالتىالذكور

ثلر6لهن!كونللا،!العلملثصهنالط!عالاتعلىالملهةفىالملكةتننرهاالثى

فردكلو!عرلهالملطلرماءلىثعلمهعلتىننسهاالمدةوهىالانعا3،هلى

دالسر،"كلعة!نالةالمم!زةالرلئصةهلهنعملهكناالظهة.هلهفى!ه!لى

السهلمنكانالمل!ةهنفرصهةنملةسنلتظا،الملهةلهلهالهومة،"!طاقة

!امعنهاالعورهلى!عر!ماحتصملنكالصرلسةهنللسئولاتلعلملاتعلى

هـطردنها..011.

ولل!هه،لأخر!السمأنلةوالموي!الرحه!ثلووعلىولضصةلهلراترللنمل

،طوان!عضومونوالسو!رالههاضمهن!فزلهويلأ!صار،علىالعدر8

كهصرهلاماكهصرلىالعماهـء!سثطهعللاصفر،لأنم!اللرنون!هنصضصوصا

...لهنفسيهةفوقلأشعةوهو،يلأنصان

اممالهاتزلوللنالنحلكلمملاتتستطهعولامصلرولتدو!!مضموهكنا

ومريتمراتلتزدر.هوتمههتعطمعهال!ىالعالموهوالأزهلر،عالممينالنطمطة

...لولمةالالدهت!مامnمنكومكل

لىلأولىللمر8مهتهامنتضرجعندماال!ثممالةللنطةصعرىماناولكن

لملانها؟الرزقهندلهحثثضرححس،زملةنحلمندضهدرتدئىملونحهاتها

حتىتتععنهوكأنهافترةاللعهوتقدالههتستدكر)الضلهة(الههتموكلتفلصرلن

الاتساعلىتأخذدوائرفىحولهمنتطهرذلككعدهىئمناكرتها،فىكنطمع

هبلىكهتهاعنكثهراتهتعدلال!نها،الحهطةهذه!ىلاضافةلشهئا.لحا

المتاخمةالمنطقةلىتسرحاى،القريبالطيرانألىتعمدال،الأولىالرحلة

للضلهة.

فىالنحلتسلكهاال!تىالسمل(لوالمسارات)دالطيقمعرفةسالرتوللد

انالعلعاء!ماول،معهدةسنواتمنذالناسعقولوالاكا-،النما-رحلات
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لهونكلرلالعدعد!!مهرمنوكان،يلاقترلحدىله!شترحوالأمرهداطشروا

قيار*!عو!تعرساعما06هعرومنلضىالد!(KarlVon)طع!فرشعكى

معهرلهتتفلا3التىاللئاتومعرلةالئملهسم!لتولممرارلفلزللكهـسحونا

مكملركة7391نوولماثزةالعالمهلانلللكلحلوهنمولسطتها،!عضها

للوضوعهلالىوفمن.تانهرحنه5ولورشز56هعاالمهوانسلوكلىلعالمض

لعمرهطمدعةهلىولستنتامالةهـسحوثهقرشدىلتيار*تدصهلانعرفىلن

مانعرخىثم4امهتوصلمانهعزسو!ولكن،وال!رسمةالهمثمنالمد!د

النمل.سلولهدرسمةفىالأخو!المدارسالههتوصلت

وتيرمهمومحلرلاتهممموثهم!لوتلامدتهدرشكللونكاللأطتمثمد

مالأخهلرلضلهةفىزمهلاتهات!هرلنتستطهعالاستكعانطالنملضعالاتان

لأثهة:

(N)مصد.حللفىمرغو!ةيزهارومود

لزمن)دمالألقلازهلرهنهوموفمعلملهةموهع!منالمسانةتحد!د)2(

.(للوضعنل!اسللصولالمستدرد

المقصولة.لازهارنوع)3(

للوهمع.للك!ىللوصولالط!لنانياه(4)

الوقص(المرككمنثوعهنهنكلنومساهدو5لرمت!لىواستظص

الطصهصاالاستكشدمة،الرحلاتمنعول!تهنمعدالطمفالاتتؤدكهعا

فى!نعدلأولىمموفهلىفرض!ئىئكانهلا*ه!زف!.ولرهصالدالمح!،

لرحض،حنىرحلاتفىغنلئها!النحل!تداهفىالروافحمدمهةالعثصرضات

الرا!هطعنعللولكنهالمستكسملات،!معهعاتهمن!شعهاللتىالرلاثحوهى

الر!ص،."للةاهمهةالىالأر!عهناتلى

م!نللسانةكانتاناالحلهةلىالداثرىلرقصمالاءالشفالاتتقوم

كشرغالضليةالسمغالاتتدخلمترا.05تتعاوزلاالصلهةوكهنالرح!قموضع
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الدورانفىوتهالاالم!معع!ةحريصأحدعلىتعدثم،الللاححعو-منحمولتها

وتار8،الهعهنالىتارةلهتدور،!ثهاتاتحاههامد!ر8،ضهعةدائر8لىنفسهاحول

تتا!علهى،معلاساتعا.ولى،الساعةهعرللااتياهلىرهصةالهسار،الىاخرى

ضىوسطوثلك...لتعا.كللىلائرت!نلولانر8مللكلترسم،سررسع

!عرونكطنهاملسىلنمماولاوصاساالنمل!راصحهث،!ملهةلىصاخب

)الراهصةالنصلةهلهلتهلومعها،الرثصحركاتلاءلىوأخنااستشعاره

المتحركالنحلمنطوملادملاخللهاتعركانتلوكما!!مممه،الأولى

كاملةدعهعةالى!مللدلوثوانالبماعىالر!صهناهـسدوم...مستمر6حركأ

احلمنوللكصامعنهاهممنلسرهاوتلكلعل!،الأولى"الرقصةوتتو!ف..

ثمالرلصتواصلثم،الشمعقوصعهون)حدىلىلمهامنهسلثطر48الهرا

أخواتهامنتنسلت!حفئذلد!ها،العسلمعهنكنضبينوهكنا!ىتتوثده

ولىا..االرحهقلبععحد!ددرحلةفىوتلبلتضرجالضلهةفتحةالىوتصل

متنظهد،الرائعةالرا!صةيضتهنما!عنكناللاتىالشفلاتتقومثلطةلمظات

موعهاتالضلهةهـسفادرن،الدخولهتحةنمو!التومههـشعبلن،انفسهن

لهه،المرغوبالأزهارونوعAوموقاتحاههالدى.لهمنالمكاننمووحوههن

!هها.الفضلكرمعالتىالراقصةلضتهنمنونلك

وهوومساعلوه،لرمتشلهونكولرصدهالرثصمناخرنوعوهن!

تهفغمهالذىالنبعفهم!ا!سهمنمائ!منويستضلصوا،الاهلزاتالرلص

كهن(للوصولالمستد!قالزمن!لاحرى)كالمسافةتقدكرعنالطمفالةالنملة

05عنتز!دالتى)يىالهعهدةالمسافاتوخصوصا،الرح!قنلكومصدرالضلهة

الشمع،لهرصهلىأخولتهاوسطوتقد،الضلهةفتحةمنالشفلأ"تدخلمترا(.

لأخر،حانبمنكسرعةسطنهاوتحركمستقهم،خطلى!صهرةمسافةوتسهر

قوسفىتتحركثمثانها،سمتلهمخطلىثمالهسار،الىقوسلىتتحركثم

6مناءالكاملةاللداتعددكهنارتهاطاهناكانالهاحثوناكتشدولعد...الهعهنالى

المطلو!ة.المسافةتمدكدوكينالاهتزازىالرقصهذ!
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ثانهة.

ثانهة.

51/لفة01-9هو!رهصاتعددكانمتر،001المسانةكلنتف!لا

ثانهة.ا5/للة7هوالر!صاتعالدكانمتر002كانتلانا

51/لفة504!ىاللفاتصدضنلاصولحدامتراكهلوالمسالةكانتلانا

رسموثد.UJللة2?:,اللناعدد!كونمتر،كطو6المسانةنمانتلاذ!

الفناء.ومصدرالملهةمهنوالمسافةاللفاتلعدد!هانهةعلا!ةف!ضكلالدكتور

فىتسرحالنطشفالاتانلو،محتيهةوالمثسسغلئما،الهومكانلاذا

متدىلن!ستطهعالنحلف!ن،ضمعهد(الضوء)حهثالنهارمنالمتأخر68الدتر

منالاستلالةهلىلهالرةالنحلةعهنلأنوللك،السعاهمنالصلامةكالمساحات

المضهئة.الأمساممواضعتحدكدعلىالعدر6كعنىالضوء،لستعطليظاهرة

ملرسةمعثضتلدالفر،مدرسةانحلعىالمالظعهداللكتورهـضكر

الأصواتكولونومدرستهلانرولكن،الموضوعحوانب!عضلىانرشش،

لماوذلككههرا،اهتعاماالضلهةفىالمنمفالا-اجنحةلذ!لبمنالناتمةالحاده

لأمعلدتهعالإصوات"هنهحطةتفئرالىتشهرالتىمحوثهمنتلن!منالههتوصلوا

!النهغماتتمسلنالنحلمرادوتستطهعالمل!اء،ومصدرالضلهة!ونالمسانة

هلهتولىولا...هلههتلدالدىالمرتكزخلالمنيرملهامويسطةالصوتهة

سنةعادوالكنهم،الأصوات!عسلااهتعامهاقدراهتعاماالطممصاسةالمدرسة

علىلساساتعتعدالنحلةكااعتهار،اخرىمرةالطممنظر!ةويمهوام6791

انتها.جذبهو(نظرهم)فىالوحهدةفقيعتهالرثصامامسالكها،لىالروائح

د!ائح7191سنةلهنررخحثم...حولهاالاجتماعالىودعوتهنرلههااخواتها

النملمعرلةلىالأهعهةذاتالرواثحهىانهاعلىالفن!ء(روائحلااالمكان

اقتراحالى7491عاممالثم....الموثع،رائحةا!نظر!ةوعزهـهذا،لمسالكه
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فىالنملمرادتععع(ولاليعاعةفىالعكلمهؤ"نظتهىاخرىنظت

وكللكالفلاءمنمضططةمروانحالاهتطاءعلى!ساهطهلهلا،الط!انثناء!مرل!

11الموكل

ماعتقدلنهونلكرنالمدرستسمونالنظرومهلتلىلاختلا!ولندعْالأن

جولد!هعسلأمر!كىالعالممدرسةهىمانهماتوئقثالئ!مدرسةكعلمعامن

(Gouldصأll (James!تعار*اصدىودعل07.11عاممندمطمولره!لا

الطانمارك-لى!شى!علععةالمهوفكخههروهو-ملصصض،"كسهل

)!لأ*الأمنحة!ضلقماطسهن!ئيل!للعدللسد؟.هلهلىكالاهمار8لحدمر8

تلكتوص!لىهامسلهالنسوالهواءمنقتتهرلتولتنت!لمم!(حهث

الضلي.طلامفىلضواتهاالىال!صلالةلنطةمنالرهصة،"الرسمة

الأخهرفههايستمدمتيرمة)مهركروحر(مساهدهمعم!كلسون!!

سوىمنهاتفصللا-مضمرائطومزوداللصومكمرادعهلامسهاراعالم

وعندما.الدرميالهواءفىالمزئهلتتدهديوههلسلتسي-!للةمللهعترلت

كانتولكن،للطهرلنالتدم!هندالمعامهطهلوكلنه!لاالصوتتكههرقمَ

منهرصا!هصلنعلههكلنالتلهعالنحللأتضهو!سرهةالهولمميعلت

السرسعالممثمتتالصوتلنهـصلوكها.لهسترثمدلضانتلوالتصركةلأعنمة

00011لضر!لترهصلتتتهعلن!كنمتىالعرصةلصلاماسكلنوره!ل!

كهردنر()ولدان!منكلالثتلعد،نعم6لأصولتالنكلصسععهلولكن

خطامنسللانها،فىكوتزتلونمامعةمن!ون(م!ولهام،دعف!حخلععةمن

الأصوات!ستلأوليى،!سمعالنحلكالثتالأنهعا،لصمالنحلمأنالعائلالررر

يستضدماوكهر!ثمنرما!كلسينانهناالىفمداستصمعار..ثرونمويسطة

...!الشععلهرصدإخلالضد!دالاهتزازللهاساللهزراللمعة

ا!ةعندمننزلالذىألكرسمالقرآصوبالانونتيهون!هنالندع

هذ!ونقرأ،سنة،001من6كلثرمنذ،اللأعهدمنمحمدرسولهعلىسهمانه

الكر3:النص
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)96(1..ثللاهـم!سيللاسلصاللأمرات،كلمنثمْكلىا...

.النملأسورةأ

A*((منمؤهنا M)كاللنهمن!راالنحلهنالهماثهكودحك

عنمصثهرحلاتكللههاولهسهرهلهوهفلمااثهلللهاالنىالشهلكسلك

!ن!.

لطراثؤفهاهلى*تهدهفىالمدكور8"لسعل،النالىمعضلهَهَمَلدد

!ىوفهرهرمكلمننتنلولهماكهالنمؤللنحلةليساملةددههاالنىالكهعهلئهة

هللسلرلتهولعدمرالمعنىالىنع!ولكننالضرى.دمنتحكدكممععسل

لحر!ماهدمناهد،رحلاثهلىالنملمسلكهاالحو،لىالمهعولةوالمسال!،

مملعلهىلطصكوهصركيلانعاهاتهلهلنكهكالسلهفةالفعرلتليمو!زا

العالك!نالستملطقد...رصلاتهلىالنط!صلكها،مكع!مساللد!نى،"سررر

هلىلنملةتحررساالتىالكهمهانهةمالطولهنا"سهل"فىالملصوديلعنىما

هـم!سملئمدكىالعؤالىولهالوا،همثنرمةمنتيدتالىمهاتحرلهالرح!ق

للل!!معدغنصا،نننرللهىالئمريت،كلمنكلىئماليؤمعدمل!نللا،

معدلامعنىنطرناهى!دطلا0005متعطلةطيقمتنوعةمنتهلتمنهتصنع

العلمكلكخصوصا،للاكةالمهمرللدنجىاسنع!ل!نناللا،الههحاعةلا

للعةفىتعنىوهىمسللكا5و"مسارلت،لدظمستععلونمطرايوالهاحثس

النحلفههاطهولتىطلد،اللرأنهةلأ!ةلىور-لتالتىرهى،"سهل،العركهة

للكفىمستعملامحدلة،واتعلااتمرسومةمساريتتوعدحهثمعهار8

لعانقه،قىا!لأ!لمهاالهواء،وسرعةلارتثاعههلأسوليهزةوموصلةخرائط

منلأمع!مملرسة!طملاوقصعللصعليهلىالتعليمنممكنهمصهث

...ضمانيوضماع
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الولنه،مضتلفثمرلميبصونهامنج!15طلمنةمبثية

الصمممرين8صند38ر

ا:الوانهمضتلدكمراملا!طونهامن))مضبمالهيانجامعلىجاء

ماحعرا!ضدههلأنلوانهمضتلد،العسلوهوشرال!،النملطتمن!ضرج

مثلمضتللةالوانه!نىلسحر4!عدريووهال.طوانمنللكوغهررلسمر

فصر6.الى!مرسالهض

لأنهمل!لكوسمى،العسل.معنىثمراملا،هالعانتىلرحفىطوسىطول

...هسلاشرمت،طل!انعاهسلا،مطث)طللااه5!هلىحتىكملمرل!معا

ال!هارها.منكضرجانماوم!،النحلموا.منمضر6العسللنطىواليعهور

مالهطونالمراد،معضهموه!.تعالىالئةنكر.مالاندرىلااآخرونوه!

دداصل...ظهرولا!طقمماولأنهخفعهدىلأنه!طنااللموسعى،!وله

تؤكدOU،المعرودةالعارحة،الهطنمنالطاهرلنتعلمرفت4لهولهلألوسى

اشارةكدىا!ثم4تعالىثودهلنالكشا!ولى.العسبلقك!شلىيلضهورالعول

ومَنالحكعاء،منالممعلهنهندالمضتاروهوتأثهرا،ن!لكلىالنحلةلمعمةلنالى

كصنعملناطمعرىفلهتمنحلم!ولهالهطونوفشرممدا،نهاتهاالعسلمعل

ينترىكعاوهوكلالتللط!لطسرمانهويعهيكلى،.ثم15تعالىا"كلأول

و*ئملأ،زهراتعتنىفهازهممنالنلسومنلإ!تهعلد،طمعلااللسلددلهع

والعتل!ممعا،حونالطلمنصائفتتى!كونْهسلاهننسهالزهرمنهائحتنَى

ذلبه.منكربولعثه،السسصؤز

كضرجالدىالمثمرل!أنالىيشارتالكررسةالقرآنهةالأكةانالعولوثملاصة

لمنفاللشرال!هلاعلىيئوممهورالمفسر!ن،الهطونمنمضرج)نعاالنحلمن

صخرجماكلاعتهارانعلى،مح!ازاالهطونعنالتعههرهـسكوق،موامهامن!رج

لمنماالضرابهلاانالىغهرممل!مبحهنفى،كاطنهمن!هوالمسملاخلمن
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ركانهاللا!المفسرشهولاهلهمنتصورلهـننامطرهلى،لنحلالهارصنصضرج

!ولطنهاضر!،...من،!ضرج

مالههدض:دولنه،"مضتدفتعالىالئةثولمعنىلىطوسىهـغول

!سا،حلالهحلالحكهمالصانعاريدةلمحض1اوالسواد،والحعر8والصفرة

لنكل،سنلاختلافيو،()الموسمالفصللاختلا!لو،المراعىلاختلاف

ثلكفىللطاعنللاسودلمسئهاللاحعرلكهلها،والأصفرللتفهافالأ!هض

حدإ...

سعمميه8المعالبه8ئانيا

للأل!فعط،العسلسوىالنملمنتباتمن!رفلاالنلأسمنكئهرظل

للعصودةلضرله!أوقالوا،العسلالىالأ!ةمنالعزئهةلهذ.لهمهمانصر!

لكمرلبمنوينمدا!اعاهن!ككوضحالحدثالعلمولكن.العسلهوهنا

لقطةك!رفالعرسةملفتهالقرأنهةللامةوالعر!ا،العسلالىكالاضافة

علىللعني!قعلىهلا!علل5!،،-معرلةغهريىنكر8،جاعت"!مراب،

ثك*!ةهدلىالوارلةفاللفظة.!أالنملمنصضركمسلكللوشرا-هوماكل

لىموحؤمضكلنضرحهسرفماوهلا4ولحمامدلولاوليىكثهر8مدلولات

هىعلههاالضؤالعاءمناتصتحقلتىاللأ!النعطة.الحالىموضوعنا

مض!قة.لولنله)دلأ!مر!ة(لعرل!هلاك،فىلطثه،"مضطدالكلمنان

صائب،فهموهط،العسللوانتعنىهناللحتللةطولىلن!دهعاالناسفهموفد

للفط،المعافصةالمعانىالمكوناتهذهومن!عكوناقها،غنهةالعرهيةاللفةولكن

معناها!ىاضاتةونلكولأشك!،لانماطتعنىقدالعر!هةاللفةفىفاطوان

فيلحن!ية.(Cمl)حمداه!لانجلهز!ةترعمتهاالتى!وانوهوالمهاشر،الصريح

ضللمسهحانهاثةان:نقول،السامقةالسطورفىوذكرنله،الههنم!لماتثيد

صولب5:ملدانمالوانه،مضتلد"عسلالعرآنهةالأكةمنالجزئيةهذ.لى

شريبصفةنوهوماكلعنالهمثالىالنالسلهلفعونلك6لوانهمضتلمف
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مختلف)شرابيكللماللةان:كعولالناسوكعض.النحلكطونمنهـسخرج

اطوانلانماواحدالشرابانمعنىكؤدىوهذا،لوانه،)هختلد:قالسل،انواعه

كالعسل.،اشرابلهممنالههدههواماعلى!دللونوكالتالى،المختللةهىللط

أوالضروباوالأنعاطاوالأنواعالعر!هةاللعلألىتعنى!وانلفظةاننكررلكننا

المهاشر.الصررسحالحعهصمعناهاالىاضافةوذلك،اياشكال

لهمكماتفهملقد،)كطونها،هىتلكاليها،الا!ئمارةنوداخيرةنقطةوهنا

أننوضحالعلمىكالدلطلكنا،داخلهاىالنملكواطنأنهاعلىالساكقون

)نتاجوغددالعسلحوصلةكهاتوحدالتىالهطنمنطعةمنكخرجالنحل،"شراب

.اخرىمواد

النحل:عسل..

تركيههفىيدخلسائل،القدممنذالانسانعرفه،النحلمنتجاتأشمهر

السنين.لاف2مدىعلىالسكريةالموادمنهعويعتمر،مختللةمادة07منمثر

تهعا:العسلخواصتتهاين

الرحيق.منهاالنحلحععالتىوالأشمارالأزهارلأنواع(1)

النهاتات.هذهفههتكلالذىايارضمنل!!ليموتهعا)2(

لسلالته.تهعاالنحلعسلخواصتختلدكعا)3(

الذىفالعسل!عموما.الرحيقجععا!امالساثدةالجو!ةوللظروف(4)

الصيف،فىالمجنىالعسلمنوطعمارائحةواذكىاجودالركيعفىالنحل!تجه

ينجحفلا،الربيعخلالمجهودمنمذلهلماكالتعباصيبقد!كونالنحللأن

الربيع.فصلأيامذلكلىنجحكماالصيفأثناءايازهاراختيارفىكثيرا

منهاالنحلةاخذتالتىالأزهارلنوعتهعاقلنا-كما-العسللونيختلف

عسل:مثلافيقال،النهاتاسمالىالحالةهذهفىالعسلويئسب،الرحيق
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دعنهرىمصفرالحعرمكونوثد،اللونعدكمحونو!دالحعان!.الهرسهم

!!ونىولونه،لأر!طهونوعسل،ماتأصلرولونه،التفاحوعسل،اللهـن

لهفلطهوعصل4مصلولضضرولونه،الصلعمكرنبوعسل،غامق

دلحصولعن!ععرلونه،الملنعوعسل،لممىيصفرولونه،)ههلريستقطى(

لعن،معى!ىصردصهعكمعللاناصلرولونه،السولاهالحنطةوعسل،كنى

د!فوكمفكولونهالز!زفون،وعسل،ل!مهىلصفرولونهالصفلدوعسل

يخ....أحعرولونهالفهوراء!مير8وهسلاخضر،أوناتح

!كضع!هعحعللوناخنلا!لنا!ة(نسئح)النملةكنال!صاص!وورضح

4ثلاثهلمهةعلعهةصقائقعن

لونقىكههوا!ؤئوقلامراالنحل-مرعىاختلا!ينالىاللرآنأشار(1)

لتحل-ورعلاالمىالأزهلرنوعهةعلىوندالرح!قنوعهةلأنوذلك،العسل

طاء*رضمضلكهععائىالتر!ةتركهباختلا!لىالىالعرأ!ار)2(

علىك!المتم!ا!تمدلأزهلررحسلأ،العسللوناختلافالىكؤدىالمختللة

تخعلدللعمنكمهةكانت!حهث،الترمةدىالتىالععالنمنالنهاتكعتصهما

لعصل.لونممتلدأنلدلكالطههعىمند!ن،الأرضياختلاهـكلأاع

!عتمد!ضاعليقدلعسللوناختلا!لن!ىالعرآثصرلم)3(

لصتيعطةحرلعىهلهكانتلينا.الظهةلىالمستعملةالشمعهةامراص

ا!هعوقةحمولمقلملاالدنا،عسلااعطت!لهعةكانتلان،اللونفاتحعسلا

لأملطههعى،ولهسعلرض!رلأنهاذلك2سمتهامنالرغمعلىالحقيقةهذه

*تصك!حدم!مااسمود5انما،والبدةالعدمك!نالشمعهةالأقراصاختلاف

مصنعهلذىلنحلعحمليعا.النطخلهةلىالقدسةامراصكضعالذى،اليوم

فىوجوهـلهاولا،لونهفىألحقهقةلهنه6مرلاف!نه،لانسانتدخلدونالنحل

الطبمعهة.الأحوال
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لنهاالعلعلهآراءولفلي،لولنهلهالعسلكالسطورهلهمننستضلص

!أنطول!عضهمولكن،الرحهقفى!ملاالمدمودةالصهماتلوانالىترمع

ان!ضصوصا،مالعسلالم!مودالسكرفواعلضتلافهويضتلاهـطوانمرحع

علههالساقطالمستلهمالضوءشمعاعمحر!العسلفىالسكرفواعمننوعكل

فهسعى،الهعهنالىالضؤ!حرهـصمعاعمثلاالملوكورفسكر،خاصةمزيولأ

منمعالا،!صرفهالفركتوزوصكر!هلى،،سكرالضؤيستقطال!لظلمر8تهعا

كظاهر6الطمههلهرسةالظلارةوهله....وهكلا.!مالكهه"سكركسبىفهووللا

لوانالى!وزعزملصمنثمورعلىكسعطحماالعاد!فالضوءالطهد،

الهلهولمنلهضاطهمدر!ا.متعددةلوفهلكنواصدالكمىءلى!نى،الطهف

)والفناءالرح!لوانعنمضتلفةلوفهفىلوفه،مضتلد"شرا-سهمائه

تموللعلعلهاتتضضعالموادهلهيننعلمرنحن،منهالنحلةملتالدىهموما(

هكلا)العسللوانلأمو!كورءنرشوقد.النملةمعطةللظ

الهض.)3(زلمى.)2(لمهضمائى.)1(لهض

كهرملنى.)6(.فاتغكهرمانى)5(.كهرمانىلمهض4()

!اتم.كهرمانى7()

هرلنالقدالعسل،5معناهاالأكةلىيلذكورة"شراللا،كلمةكانتاناهكنا

فشراب،المعنىتععهمالىنعهلالثمرنا-ينسهقكعاولكننا-.مضتلفةلوينهلن

الافى،!هانهلهناوميوللا،غلافهتناوله!عدالنط!ضرت!لمرل!فىهو

1(محكه7)صا!حالنحلسم"

عطرسةئحتهl,،الفرلةحرار8لر!ةلىصتى!سرعةكمدضفافساكل

والأرثوفوسفوهـسكوايا*روكلوهـككاللورمهكاحعاض!ه،مرطعمه،لاذعة

(Orthophosphoeic)،ونحاسوكهرر!توتر!تولاتوكولينهستامينوكذلك

الطعارةوالزيوتالهروتهناتمنكهيرةكععاتالى!الإضافة،ومفنسهوم

....والانزسات
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هـصالهطن.ممرةلىالميولة(Sng)اللسع-قةمنالنحلةسممضرج

فىكها4تلدولاتهاحمها،لضرىملفامةضدكهانلسهاعنالملكةتدإفعالتىلأ"

سوئا،مهاوومنكل49لتهالتلدالشفالةيما!ها.امسكدانص)نسلن

هـسالتلأس،النملةمسمعنتنلصل،ا!،تضرجولامثلالأنسانعلدلألةفتئظِ

لأمعاءمنجزطللأدتاذاالاالمكمفهـةتعوتولا...مسمهلىالسممنهاكسرى

.الانسانملدفىالمنفرسةلأاكهذهمنصلا

لاللأ،القرآنهةالأفىمنالعزئهةنلسمععلمطوهفةنلدك!يوهنا

!فلىولم(هوانهمضطدهموام!!طوثهامقأمحي)ساطولسهمانه

ماالشرال!هل!افواع(،)اىهوانمنلنعلىلل!لوهلا،..!اههامنا!ضرج

كمرجالتىاللسعهناممةهى!الهطنيضرىحهةمنمصرجول!وا.منمضرحلا

الهعدة!عودمكلن!عنىا!طونفأ،ورودكأنلهعنال!ممللنالدكنادان.السممنها

!رح!قتموولهعلهاتئههأثعرىالتىلاع!ولأهكل!ملاالعسل)معدة

الللظةلهن!هالعلعىللأهيازأخرئضا!ملناولكننا،صم!لهلا،العسللانتاج

00011!رآنهةآ!ةمن

4!للكى)الهلامالملكاتخاء+ )Royal Jelly

لوالكثهداللهنكشههلأنه،النمللهنلهضاهكسعىاللرنلههضساثل

الملكةاطعاماملمن،الشا!ةالمنمفالاتيى،،النحلافثهلتتنتي...اللشة

ممرهاطلةالهردةمهفد!تولمدا،odالمَمننةلىالصفهرةالهرلاتوكعض

اثاأما.كاملةخصههةمما!مها،اللوامر!لمهتةاليسدطرطة،مل!فطمأتيهام()6

النمل!ضعراكام()3الهالههةالأ!امقىوغدكت،للطاكامثلأئةولالهرلةغُلهت

ضانر8،مهاكضها،عقم!ثمفالاتتنشأف!نهامالعسل(المعحونةاللعاح)حهوم!

تنالفهى،مللحغهركيضمنتنشأالنكورولكنللذكور.كالنسمةهذاو!حدث

ذ)التلد،سرسعالملكىوالفناء.كوافعالىتحولهالهملكالمثمفالاتغذائهانظاما

العادكة،المرار8درعةلى!سرعةوشدهوروالهواء،والضوءالمرار8كدربة!تأثر

الهروتهن،لتمللنتهحة!و!ة!رائد"كنهايومصفرالونه!صهحلسا!هععدةواهد
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حراثهمتكانرعلىتساهدالتىالعودةالرطوسةكزدالةالتصللسرعةوتزكد

العلن.

عكه(!wa)ك.الشمع

منذالمعروفةالمالةوهوعد،لهتعرضديداللهواء،ضعرضلن!هلسلنل

لوععائدكةامريعماكلنتسواء،شتىأغراضلىالانسانولستععلها،العدم

ميتععلاستعرارلأسممهةالمالةهولالطممعللنمل!النسهة!ا.معيثمهةاغراضا

.الثمدالاتوسعودالملتسودكضرور8لضر!ضاصر!ىا!ملا"،مفحلهةالنمل

دونحهاتهاتقاولال!لهةهلهقظلالضلطلىلمئممعمراسثهعدفطالما

الطههة!ضراصهالصممعلاستعمالاتتعلطاهنانسوقولن،هرح!اضطرلي

آخر.موضعلهكلهفهط،العلاحهةو!دراته

اليكَمهلعناقدالأفناهلى!ردفا.،!الاكتفاءالمندسمنفهنرىول

منمضيأ...اللرأنهةلأ!ةمنالمزنهةهدههلههاينطوتالتىالعلعهة

...(هواثهشثلدهدكمطوثها

،للفاسضماءفيه80الويبعةالبزثيه

مشمرين8صف83ك

ا!!لمفاء،ثملاةفىللتعظهم!ا)"ضمفاء،لىالتندسنلنالمعلنىلرحلىلعه

أحدكلأولاكه!ئملاءكللنطتضىللاالئمفاء،!عضلههفىللتهعهض،طا

ول.!ستشلى

فهه4،للناس!مفاء"لههتعالىاللأهولتلسهرلىالرازىالفضرهـطول

مكونكهد4هالواف!ن.العسلصفة)نهالصح!()وهولأللالعول)هولان

انهاطللمتعالىانه)!لناالمرار6؟هـسه!!الصلراه!روهو،للنالس!ثملاء

كعضومن،للهعضشلاءكانلمماول،حالكلولىداءولكل،الناسلكلشفاء
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ان4معاهد(مول)وهوالثانىوالعول..شفاء!أنهكوصف!أنصلح،الأدواء

عندتعتالنحلمنالعسلتوئدلعصةالتعدكرهذاوعلى،للناسشلاءاللأرآن

شداء"دههوهالا!تدإثم،لوانه،مختلدشرال!!طونهامن)كخرجتعالىقوله

هنامثل،والهدعةالكلرمنللناسشلاءهوماحصلاللرأنهذ!فىأ،للناس

هن!ثملاهالعسل)ن4مسعوداكنوهنمماهد.لهولوهذا-النحل!صةفىالدى

علىهـطلضعهدالقولهد!النواعلمالصدهر.لىلماشناءوالقرآنلاء،كل

إلىهؤ!عي،للناسيثملاء)فهه!ولهلىألضمهرا4الأول4وجهانضعفه

هل!ا!عودالمكمواما،،الوانهمختلد"يثمراب!ولهالاناكوما،المدكوراتثرب

ما4صالثانى.مناسبغهرلهو،سهقلهعامذكورغهرانهمعالثرأنالىالضعير

كشتكىأخىان4وقال!اللةرسولالىرصلحاءأنهأألضدرىسعهدأبورواه

يلمفا،عنهكفنفلمسلهته!د4للأالرمعثمللميعسلا(،)اسعه6ل!الكطنه،

نطمطلكأنمالسقا.،نذهي،هسلا(واسقه)أفىهي،والسلامالصلاةعلههفقال

وكدم!اللأ)صدفىمولهوصعلوااخهك(.مطنوكلياللأ)صلق4للال،ععالمن

هناكانلوكصح)نماوذلك5،للناسمثملاء"لههتعالىاللأهولعلىاخهك(كطن

العسل.صلة

للناسشفا؟ليهاللةقوللىمالضمهرالمقصودكرثحالأخرهوكثهرواكن

اللولهل!اكاندان،العرآنعلىعاثدضميركانهاللأول!ربحولا،العسلانهعلى

انعاالاYف!ن،الأكةهذهسهاقمنهاهناالظاهرهولهسلكنه،نلسهلىصحيح

لىذكرو.قالهالذىدانماهاهنا،!ولهعلىمعاهد5!اولم،العسللههاذكر

للعومنينورحمةلهمناءهومااللرأنمنأوننزل4تعالىاللةهول

ماءتكمثدالناسأكهاأكا:تعالىوقولهالاسراءا،اسورة)82(1

ورحعةوهدىالصددر،لىالمهمناءjرمكم،منموهطة

"لطتعالى!فولهالمرادانعلىوالدليل.ايونساسورة()57(للعزمنهن

صحعحيهعا،دىومسلمالهخارىروا.الذىالمديث-العسلهو،للناسشداء

الخدرىسعيداسعن،الناجىداودانعنالمتوكلأسعنثتادةرواكةمن
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)ا!استطلقيض4)نلل!،الهرسولالىرملعاء4كلعنهاثةرد!

اللةرسولما4لطمامهثمفسما.،فلميعسلا،!سقهلق!4،مطنه(لسهل

لذهبهسلا،فلسقهيل!مب4فل!ااستطلاهاالازيد5فعاعسلاسعهته

4،اثةرسولللالااستطلالهاالازادهمااللأرسولكا4فعالحامهثم،لسعله

صحاصللهرىا.قسلاهللمبعسلاهفاسعهينصلاالضهك!طنوكلأ!ياكةصدق

للعاءفضلاتعندهالرملهناكان4!الطميالعلماءكعضلال4لولهكثهراهن

لاعتلد،يسهالهلهزله،الاندلاعفىلأسرجمت،تصللتحاروهوعسلاسلا.

والدلع،التحللفازدادسعاهثمهلأخههمصلحةوهوكضر.،هناأنلأهراس

استمسككالهدنالمضرةالفاسدهاللضلاتانللعصللعا،فكنلكسعاهثم

الضلرولمنهلههاشارته!هركةدلامالأسعامونمهت،مزاعهوصلح،مطنه

كعلاجالعسللضلفىنهو!ةأحادمثمعلةكثهرامنوردنم.والسلام6الصلا

ء..الانساناهرلضمنللكثهر

العلصية8الهعالبة8ئانيا

القدممنذالمشهورالعسلليسالنحلشرابأنساكقموضعلىلوضحنا

الملكى،الفناءاو،النحلسم-العسلالى-اضالة!كونقدولكنه!الضردرةمالعدم

اوالنحلي)غراءصمغأو(السائلةصورتهفىكزاللا)وهوالشمعحتىأو

القرانيةالأيةفى،"شرابلفظةاطلاقكلههناعلى!دل...النحلخهزحتى

اداةكدوناللفظةفهذ.،الموضعذلكلىأوردناهاالتىالنحلسورةمن)96(

منالذاحدىمنكحرجأن!طمرطشرا*،5هوماععومهةعلىثدلالتعر!د

عسلن!ن،وكالطهع.الشفائهةا!لنالع!عضلهتكونأومطمرط،النحلة!طن

منتمات!هنفهماوالهحوثالدراساتمنلسطكهرنالالذىهوالنمل

تمدكدالىتوصلوسحوثه!تحارولالحدصثالعلمانكنفىلاوهذ!،النحل

صفةعلهها!لقينكمكنالتىالمنتحاتخاصة-النحلمنتعاتلأغلبمنللع

لسموكذلكأكضاللمنممعتوحد،علاجعةمنالعللعسلأنفكعا.،اشراب

عفاحرجولاوحذثاكضا.علاجيةمنافعتوحدولخهز.،ولصمفهالنحل
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نمداينال!سععلفاطرضوهكنا00011م!ممفمةعلاعهةلهدراتمنالملكىلللناء

هدانرلدفم،للعصلالعلاحهةوالمنافعالشدائهةالفوائدلأهمسرسعكعرض

الأخر!.النمللمنتياتالعلاحهةالمنافعلأهمأ!ماسرمع!عرض

النحل4عسل"

انالطههةوالتعارم!العلعهةالهحوثوكدت،التاص!ههرالمملماهداتالثتت

ولاكة()كعنىمالفعلتلعلمالتىسواء،لأمراشمنكثهرمن!لمفاءالنحلعسل

دلامنالوقامةالمث!سههلوعلى.علاح()!نى!اللعلوقعتالتىاو

مرسضلستععلهوياهالهة،منسهةاللوكهسكرصمتوىمعسل4"السكرى،

الطعامسكزلستعم!!نكنههف!نه،يلرض!هلاالإصا!ةمضطمىمَنْلوالسكر

فىمولدسوداكتمكمكمضراوتم،3()ع!عدااللصسسكرماسمالمعرو!

من!الوه!ةالضاهلاقةلهالنطوهسلتثهرها.لىالانسولونالعسرتملمهه

لصنلمهة،السكعرتن!لمنالمكثركنتصهيالتى!ةرو،الأسلانثير

تعلرم!و!هثت.)نلل!أ(اللهنهةالهكتر!املعلللتحعرالعاملةالسكاكروهى

العطام،ثعوهلىالثفىالعسل!رو!خمحت،الهامةالعلاكةهلهالهاحثين

وهنالدالنضر.منالوهليالى،يضلفةوالسنىالعظعىوالتكلس،اياسنانو!زو،

مالسرطان،الاصامةمنالوهامةفىدورهالنحللعسلالولهانهةالفوائدمن

كغيرهموازناهمادا،اطد(لى)36مالسرطان!صا!دنماثليلالهعنغالون

المرضىممهعولاكةفىالعسلطظولللك،الأخرىالمهناصحاىمن

المر!هة.الانهالىالسرطانهةللاوراما!سلر!عستشقى

العلا!هة:النملعسللوائدمنطرلالنعر!هلنتط،الانواما

ىدالعدممنذالعسليستخدم)الجلدكةالأمراضمنالشلاء(1)

المتعفنة.واليروحوالقروحالتعهحاتعلاج

صمتوىالعسلكانلمااالهضمىالجهازاهراضمنالشلاء)2(

وغهرهما،ح!ناواللهههزل!ع!ه4والكاتالهزamylaseالأمطهزمثلانزسات

الحموضةكمنضانهكما،الطعامهضمععلهاتفىمرمولةةلاعلهنوفهو
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والتهاكاتالهضعهةاللرصةلى!هدلهوو!التالى،hyperaciditلأالزائدةالمعد!ة

العملهات!ليالدىالامس!!ضاصة،ألامس!حدو!عنعكعا...المعدة

...والصلراءالكهدامراشمعظملىأ!ضاهـغهد،الحراحهة

لىطههاثامتتلثهرلهالعسل،اللأفلسهةا!امراضمنالشلاء)3(

علاجفىوكذلك،العصهاتوالتها*الد!كىالسعالum,,السلمرضعلاج

...اللصىالر!و

سواء،النمل!عسلعلاحها!كنلاخرىهى4العهونوأهراض)4(

....المضتلفةالعينحريقلو،الممتلفةاللرنهةالتهاكاتكانت

فىمفهدالعسلنعد4والحنجرةوالأذنالأنفاهرضوفى5()

للاذن،المزمنالأنفهةالبهو-التها*علاجولىوالانللونزا،الرشحعلاج

....)!لد8!(اللألاعيةالفمالتها-علاجوفى،الوسطى

يمراضلىالعسلفوائدثمهتتالتىالعمهلةالطههةالهصووهناك)6(

المضاض،ثسفلمعفة(و!طررطةمعهنمتمفهدفحقنمواللأولهد،الفساء

المشعرة!الدوشاتالمههلالتها-من!شَنِىكهالمههلحالارودهان

ملهدوهو،العنهدةاللر!هةالمكةعلاجلىأكضاالعسلهـعلهد.(Trichomo)!ه

النسائهة.العملهاتعقبالمعاملاتلى

هصورلعلاج!عهةنولهوس،للعسلاالتلب!راضو!ى)7(

اللألبعلاجلىهـسمهد،الصدر!ة(!اللهصةالمرالَقغهرلو)المرافقَالعلي

...الجراحهةالعملهاتمعدلللليمنعشاكضاوهو،الدلت!انى

منها،الو!امةلىالعسلصفهد،الكلوىكاللأصور4الغلَىواهراض)8(

....للهولكمدراكضاالعسلور!ستخدم

النحل،!عسلعلاجهاكعكنالأخرىسالعصممةالأمراضوأما)9%

التهابوعلاجاللعهاثو،وعلاج)8ص!ه+(الرلعىلاءعلاجلى!ستضدملأنه

....العصسلليهازكمهد!لموشسضدم،الوركىالعصب
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أ!(4)!مأالعلاجىالسمك(BeeVen)صاالنحلسم"

الئالقاوكلللهالسر!عثر.لىالعقعهرمنغهر.هنالنطسمضعهز

لالعرعة.القاتلةواليرهلتالسامةرالعرعاتالعلامهةالعرهات!هنالكههر

ثعاللالتالكةواليرهة.العالهةالعرعةلهدرللراتهطمرلتتعاللالسممنالسمة

المتصدة!الولاطت)كص!(مرلزالعالميعلن.العال!ةالعرهةلهطرالمرلتمثلت

لىالكورتهزينمستوىزسةهلى!علالنملسمك08914هاملأمرحهة

لأ!صهةلععله!ومعض!د3()!طهانر3ورمالة،الدمهزما

الممت.لا!لمعاءأثلرمنوالو!لي.الأخر!

لىدعلاهدولههالمعهت!دمعهزمهةالحصهلاحلىالنطسم!هد

لنسا،وهمقأط!(ث!مها)هة!دع!(لأهصال!اللامالي!لاتمنالثملله

اليلد!ةلامرفىمعضوهلا،،لثعلةلاحعلرهعمنلنلتعةيصموكللله

يط.هلا،لىث!هرلهعلهركما...)!أ(اللئهة!رهىالطعلى،كدطلح

ومرشدمقلم!العضلا!هلاكارومعهذمفيخممةولهعمهةمدلصارللسم

ومعضلهيطمصل!واللمد!لوركىالعصسوهنهالي)ه!(الرلص

والسلاللبموضعطلعهون!لضهلاحفىفعلىلصر..هـلهلأخر!الأصر!ض

لورثهة.العليوسرلفىالتنمملهةلأمرلشو!عضطسكر

((Royaljelly)سكىالثل!اء.

الفلفياللأ!عةْنفولىالنىالفللنهةفهمنههلىالملكىالفلاءنلنصرلمعهةلا

هـسرالعسمفى!مملهكتعثلمعلهالدىالضمىلتركيونلك،!ثدمهاتللهن

المويدمنلكثهراحتويئهالىكلاضانة،هضمعملهاتالىحاعةمدونالدمفى

التىالأخرىوالموادواللهتلعهناتالمعدنهةوالعناصرواللمنهةوالهروقهةالسكر!ة

عنها.كشدالىالعلمضوصللم

مثلالجلدمةالأمراضكعضعلاجلىالمل!!العناءوكدساتدماناتتفهد

(Seborrhee)،3!المهكروكات!عضثتلعلىالملكىالغناءهـسلمح!)(.)!ه
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الفناءلىوالمعارساتالتعارل!ومهتت.علههقنعوأتستطهعلالأنهاالموضهة

هـسحشن،الفلائىالتحولعنورمسزع،اليسمأعضاهتنشهطعلىمساعدالملكى

روحيستعادةعلىهـسل،مثلاكالارهاقحالاتمنوسثملى،النفسهةالحالة

منكزكدطههرمونى،ثرالملكىللفل!اءكئمتكعا....الفددهـششطالسمهاللا،

الحعراء.الدمويةالكراتعدد

!(ov)ثمتكعا.الكهعهائىثر.منكمرالههولهصثرهلنهـسدو

لىواضح6مرالضاوله.الاشعاعضدالملكىللفلاءالوقىالمفعول6691عام

الخ....الشرا!نتصلبوعلاجوالتئامهاالعروحعلاج

،(محكهwx)النحلشعع"

ف!نا،العوىللهواءضعرضينههلسائلالنحل!مععك4ه!لمن!لنا

وللمثبعع"!مرال!،.صدةهلههطلقماضعننعتهر.لن!كننامد.انألهتعرض

اضاللأ،وللعا!هنوالكرسلت)!نأح!(التعهللطتدىعدط!ة!ستععالات

المتحركةللأطاللتشععهةولسالسلى)ضماعةكشع!معداالقد!ةيستععلاتهالى

...لنملخلاكامنحالها

الضصالمئصهلىتنصالتىالعرآنهةما،كةلضرىمرانذكًرف!فناوسعد،

!طوثهاهنمثيأ...:وهىالنملة!طنمنمضرحالدىللضرل!الطمماثهة

النملإ.أسمر48)96(..للدلس!صداءدههلوانهمضتلدهمطي

صئاللةملأ!حاتي!ارالملصالمل!اءلرالعسل!علأسلالعميا-،

مائة!ط!لاصرل!لهاللصلهطنلراصمقلاص!ا،منكضو،

الكلماتثناكافىالعلمىالدهضكظلوهكنا...كهاهاالعلماهلأمكلعمد

وكلماعنها،الهاحثو!العلعاءككشدحتى،الرمانهةالأكات!هنمنطوطالعرقهة

طرامنولكن،منهأكةاحتوتهاواللرآلىمشاراالههوبدو.كشفِالىتوصلوا

القرآنهن!امئزلاثةأودعهالذىالعلعىالإععازكعضألىصوصل!تمعنومن

.!الئةعمدسبئممعدانههائهوخاتمرسولهعلى
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!حدىيستادعنصالرلأنهدلك،لههيفنا!ولعلىودعنادعدنلكلرغم

الأمةلىالشراللامعنىلصرناينا4قالاذ،الصعهدىالدكتورهوالزراعةكلهات

الذىالسائللأنلك،الدعةمنمكانوكدسىارلعظلالتعههرل!نالعسلعلى

زالماصمرام!هولانعا،خروحهلورعلههطلقلا!طنهامنالنملةتضر-

رههلا..لوامه

،يتمكروندقو!*يه،لثفيلن80الهدف

لىآكة،والتكوكنالضلقفىأكلأ،كونهةآكة،العدط!ةاللأأماتمنل!النمل

العقوللأصحا-آ!ةهوان!والتدمر،التفكركستطهعلمنآكةوهو،طلاكداعلLال

الاحكامحوانع!!عضعلىللو!و!المضلوقاتلسرارعنصنغهونالن!هنالملكر6

لهطلاذعاناللأ!معدالتابمه!وهىالمنطعهةالنهاكةالىكنتهونثم،خلعهالى

...والمضلوهاتللكائناتالمثماملوالكد!هرالعامةوالمكعةالمطلقة!العدر6

الصفماتفىيمعهاسلناالتىومهارلتهواعمالهوسلوكه!مللهالنط)ن

دانهد!.حهاتهونظامأععالهلىالعكلداهع!المتعععةمالالرلسةليدهرالسا!لة

النظرللتلنكعد!التفكهر،!لامراثهختعهالدوالسلهـنالعاسعةالأ!ةكانت

!عمل!لامرا"ختعهاقدوالصتسالسامعةلأ!ةل!ن،النحلهومملوقالى

يدردين!عدونلك!علمقأ،للوملأكاتلل!لى!ان4هلحهنالعفل

اناانناول،مسمهلىاللهنتكوجمنومععزة،ال!فونالمهوانهوأخرمضلوثا

،الحواسطععال!لامرختمتثدنراهاوالس!هنالمامسةلأ!ةالىرععنا

عنكلامااذأدردلنكعدونلك،معانعدةوله،الضصوسسههلىالسععومنها

)67(،الأ!ةلىوالثعار،)66(الأكةلىاللهنمكوناتاهممنهوالذىالماء،نعمة

!سورةالكر+العرآنلىالمسماةالسورةهذهنلسمن)96(الأكةفىوالعسل

تذكرالتىآكاتهوتتوالىوالتفكر،العقللاعمالكالسمعاللأاوامروتتوالى.النحل

انتقلو!د07الأكةمثلافنرى،المغلوقاتمنغهرهوعلىهلههاثةس!نعامالانسان

أوا":تعالىفقال،ننسهالانسانحهاةظواهرمنظاهر6الىالعرآنفيها

منمعلملالكىالععراردلالى!ردمنومنكمطوداكم،ثمخلعكم
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مععزات!هانفىننوالىيلاكاتكولثد!ر(.هلهماثه)قهمفا،هلمهعد

،172الأكاتمتامعةمنماضحوللك،الحلق Vالسهـرةهلهيهلتمنولحهرها

وهماورهاالسورةعنتصثناعندما،الهمثهناصدرلى!ائلهماهلى،الكررسة

الأسلسهة.

ضرحناماهلىاسلامهة(مهالةيلضلوهكلى)التفكرل!نوختما،

اذرضىعهالسينهـطول.(،العلعظ!ادمنطمور!لارلناكترلىل!ضحنا

ولااللةخل!فى)تلكووا4،النمىلقلسذهزاثةلىتلكرواهومالى،عنه

!در.(.تقدرو5لنفانكم!،لىقتلكروا

العلعهة/!اقلار.)سلامهةعهالة..المضلوثاتفىالتفكر4غنهمالسهدكارملكتهـر).(

.م4991"!1/العلار8

!!2،4
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الخامديالباب

العاملةوال!يفاتالماتمرات

العلمىالإعجازمجل!بىإ

النبوية!اسمنلأالكريمللقرأن

وددوات.مرنمرات،لالا9اللمط

.وجميات!كدات)ا!نيالالصل

خاصة.مشروعاتاالثالثالالصل
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لأولاأد!لىملامى41الطبىالموتمر

مسثوىهلىو!لمعههةرسعهةمهاتالمزتعرهل!ااهامةهلىقعا!ت

للاطهاءهالعامةالنعا!ة،الأزهرممعةالأزهر،ممنمهضة،وهىعلإ،

للكرمةمكةمندولهةلضرىمهلتكماركتكعا.يلأسلامهةالطههةواليمعهة

نحوعددها!لغوولودهلمهةالملامهةمأ!ماثمهمسثانومنالكو!تومن

!عالملاصاتمنيلأسلامىرفهرلاسلامىالعالمدولمضتلدمنالثلاثهن

...حعهعا

سنىانبلدالدىالكر3،اللرأنلىالطمبى"مرتعرلاهعازفىثماركولد

رشد!الدكتوركانهبممنوضهد،هالم...للاسلامهةالعرمهةالدولحامعة

لهسونوالدكتور،اللرنسىالعالمىالملكرم!لىوسياء،الاسلامىالملكرلكار

هلملمصدلامهرسوطدكتور،للأدنلىالالكترونهةالهندسةهسملرئيىلستلا

ميامعةالأحمةعلم!متلاسعسونوالدكتورمكن!ا،مانهتو!ا!عامعةالأعنة

مسون،ملر!دملىطدكتورمور،كهثطلكثددمهـرنيوهوالدكتور!نمحاغوه

!أصرمحا،النلسىالد*هسممرفهسلأصلللصرىاللاد!والدكتهـريمعد

مالهند،للهىمعامعةالهاطث!لأمراشلهسمنثيىحسسالسكنيروالدكتدر

والدكتور،المكرمة!عكةلاسلامىالعالمرالطةهاملعوننصهداثهعهدواللكتور

عهدمممدواللكتور،اللرسهة!ألمانهاالعر*الأطهاءرا!طةرثيىاللع!اللأعهد

كالسولان.مو!امامعةرئهسالحكهم

سهتعهر26الى،2مناللتر6لى،اكامثلائضالمزتعرعلسلتواستعرت

5 1 Anaالنفسى،والطي،لأجنةعلمممللىعدمدةا!ماثمنالطمةخلالهاتم

ومعضالأعضاء،وظائدوعلم،الاسلامفىالو!اثىوالطب،الطههعهةوالرضاعة

الاسلامهة.الطههةالعضاكا
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السادةاعدهاالتىللا!حاثالموضوعاتمنالعدكدالمؤتعرناقشوقد

الطيمهدإنلىاللرأناععاز،الأحئ!علم4+مهةللوضوعاتصماصة،!هاحنهن

الطههعهة.،الرضاعةالنلسى

هضاكا"مثلالطههةالاسلامهةاللضاكامنالعدسدالمؤتعرلىنو!شكعا

المسلعة،صالممرضةالمسلميلأخصلثىلاهال!،للاعهاص،العسمخارجيلأخصلي

لىالعلعهةلأ!حاثمنالعدكدوكللك،النسلوتنظهم،المسلمالطللوترمهة

والهكترما،الامراضوعلمالعامةوالصحةوالتشررءدلانسيةالأعضاءرظائد

طىاماالهموهلهمنوكان.االسعنةهلاقةلهاالتىالموضوهاتوسعض

الطبى؟التطمملىألاملا"يياهمبِمَ

العد!دلهاالسث!لوالدرأنمنسول!لاسلامتعالهملنالمعلوممنكان)نا

ساهملهد،االهرسولحدهثل!ن،الطيمىمنهتفروعفىالاسعاطاتمن

النهوى.!الطيللسلعهنالدارسهنلدىتعر!يصممتعلاجمطرر

التطههيتعلمالىتر!مدوسنته،الرسولتعالهمف!نأخرصعهدوعلى

الطرسينلوراغمالكعكنلاكعا.النالعةالعلوملرلسة!ىثر!مدكعاهوطرهه

لىطنلماعاد8الدررهل!اكانران،وتطورهالانسانىالطيكار4لىالمسلعهن

الصمهمسنومكانهحعهلىالدورهلاوضعلهصالصدش!،الكقي

لتحضهر!هاالأخدكنشالتىالععلهةالضططتتتناولاللرلممةهله

الظروهـلان،يزبقدالوتل!نساكلا،المطوسحة!كارملىكناءالمسلمالطهي

ثعلهعهةسهاساتثهنى!مرفىمناهعهاكعدكةلثرامعالطيلكلهاتمواتهةتهدو

الحدط!.العلوممعكوما!تصارعالأسلامانحث،اسلامىتصورالىتؤدى

سكرهحمد

جدة-العزكزههدالملكجاهعة
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!يثtوالطد*العرأةلىالنمر

الكرهعلأ6نلررسععا،ملامالأمةالكر3العرأنفىالضرنمرر3عاء

للناسومعالعكععواثملههمارومالمهصوالممرهن)!صثد&

9118./أالهعر8ثمعهع!منكهرلالعهعا

لأنكلهصلا8صوطلاأمعوااللون!ا)طالكررسةالأ!ةنلنهاثم

أكةماتثم[-ITIAالنصدهأسور8ثلولمقأهاقعلعواحعىأسكالك

للاثصام!و!للهصوالضمواثعاأملا!االدنهاساأمااهاطعةالنحر3

أسورةكملحور!لعلكملام!لأموهالعمهطانهعلمن!مىللازلام

لم.9المائلد/

عهدمنلتلنهههعضعويفَلىلضعرلكمرم!التد!صالتص!*هلا

*سلو*ثهاءهى!عه!تهوتعاطهها،هلى!عنواورساالضعر،!مرم!الياهلهة

حديىو!طلل4تعهاللععقهلىمسهللأنه4العلنيىمنالتملصلىالعلعى

دل!.نصدحميالتىلأمرلضمنكههر

ليهز8مم!علىهضمد!تعاطىخطورةلحدضةالعلمهةلأمملث6لحت

خلاطه.مع!علىول،اليسم

uلىلكهد!هاللحلتوئرمصمعع!لق!سعنىسماهثالرراالكمول

للظقعرى!تيلحهتالكهعرهةالععلهلتوكللصلاماهلهدهالطعهعةالوطاند

دلولدثل!فى!االمو&دضر8،مندتمدعىعدىهلرتهاولىالضلاما،هله

.للسرطانالمسههة

أ.+/هحعههلعك!ه!

لسعد*هوض!مصعهة

جععةمز!دضامطبكلهة
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هيةلأ-وواةبماه!ملاثت!ما!ال!مىأد!ر

أبكر!أدثيالاء!المألتس!مة

وتراحعهمتوادهمفىالمؤمنهنامثلأقوله،المصطفىحدكثلىعاء

مالسهرالمسدساثرلهتدإعىهضومنهاملمتكىالعسد)ثاكمئلوتعاطفهم

علهه(.)متلقوالحعى،

والصىالسهريمعهةحولوالتعصىالهحثمرىالصثهطمنانطلاقا

المادةهده)درازمان،المخليزاءكعضتفرزهاالثىالأندوردهن!عللةوهلاقتهعا

لحدوثثتهيةلالسهروالحعى،الثومحالةلىمنهمكثهراغلىالهعظةفى!كهـن

للاسدالأطهاءانلااطموطلامنلتحدطههعهةدهامهةقداعلاتهنههارةطم

ين!ستطهعهـسها،المسكناتللدسض،هطاءالطههعهةالظلارةهل!همنصمالون

منخولاوثلكالصى()ترولالمروةلدرمةرالضضلت.السهر()كرولصام

أالممتعا!منالدىالطمد!دطمتمتلل!شووثوعالدلهاههةالط!لستنفلد

ولا8.تصصههاغعاءحدوث!ىكودى

خرواجي!حيى.د

بالدمام!صلالملكجامعة-الطبكلهة

ولىنورالوهابعهدد.

سجدةالعزيزعددالملكجامعة-الطبكلهة

الزندانىالمجيدعهد

كمكةوالسنةالقرأنفىالعلمىالاعجازههئة
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الطاالموطبعا-إلى8دالييالتيد!ى

للامملامصسصدحصيلقا"!ط!معن4نعالىاثهل!

هىمصهكلاماحيعاضهعاصددهمععل!ملهانهردومن

مسللعرئ!مضعرههحوفىليالسهامالهمثهلا25؟إ،/الأنعامأالسماء(

لإسلامىهلطيكلالدلرسضاتياهاتلحدوهوالكر3،واللرأنالصهثالطي

لاسلامهةهدلطتولعدومالصهنةلطههةلعده!تالصدةنعويةالىونهالد

متعهز.طهىتعله!ا!طولناالدىالملمىه

ا!رر-هىلملىطععكالمستعرا!لتصندكلطيهلممننهىبد

هعهرهتنلصى.هوه!ممناوما،ممطلةلعهرةليعلطةاضطرا!اتحلوث

تورمصتحصىض!اتكودىالعلهالعوطهعلتللستعر!يلالصعود

ديهكدل!في!ا،كلهاديصمفسيةلىدلل!ثهيرهنالندم!ولرثثسالطنعي

للىلهو،حعمفحعىالرحض،حعمفىهمالدطاضهعاهلاوامسهي.التنلسى

الضئض.لحتِ!(هوهطكاورط،تعماضعدمكاسلرحضاستصوعله!كن

!طةمعلضر!صوراطضهطد!...طهـلعلم،لكوحةالثمار!ههلأتالدى

اهلى.الصعود!ى

صكرهوصكهععهلم+أ.هعد8للنعملمهي،أ.

بيكرس!!مصل/دا.

جدة-هسعومهةالعزمز-ههدسهثلمعة

فىأعينعيورال!مةبمة!؟لiلlكلمباووالإية11

!صع!منمثرا!تصلخطولتلىضملنهلتلىالعلكتركهي)ن

لتلكمتتوتم!متتالعواسلمدوثها،خاص)نزاسهعلهةكلوتمتاج،عملهة

منقسقعملاتصكهىالتنلهمحل!هعلهةكنرىكعاوالانزسا!.الععلهات

للرتهة*نزسكشىوتتم،الانماهعكسفىولكنالنهك،فى!نانهاخطوات
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فى!نق!فلقالدىان.النهاتلىالهناءترتم!كعكسولكن،!دلحةالمتتا!عة

لىخلقوالذىهمحكعةوهملهلت،مرقهةلانزسات،متتا!عة!مطواتالنهات

لهصنع!ماالانسانانتلاعلاتم،هكسىلتعا.لىوالضطواتالموادنلسيلانسان

محاثةوالمهوانالانسانفىالضلهةخلقالدى!ن،النهاتكضضورلىرنقمن

حعيهةنىيركمهاكيدخميرقادرعلهميهووالهروتهناتوالدهنياتالنشوياتإلى

والمهوانالانسانلىوالملا!االهضمهةلإعهز8تحللوكهدهالنهاتفىصضضور

وضوهالكدمونمسهدوثانىالماءللههضورخل!الدىهووانه.التركههاتتلك

السعاءمنميذلكما"فهرخال!منأهل)اللأائلاللأوصلقالمنممس،

المعبىضناعةفىالهخضوردصرألىفتتعثلالعلعهةالمععزةلما!الأرص(.

نزولمنطوطةثرونمعدالا!ر!لموالنهاتاتالأمكمياوامزاءوسائروالثعار

ملأرراالعلمىالسرهلاونعد،للهاحثهنالد!هلأةقوالر!حهز8لنومعد،اللرأن

ماءا!سماءمناضلالدىأهـهو"نعالىثل.مهانطدءاللأرأنلى

حهاهلهثصرءخضياهلهفأخيعلاهمىءكلثهاتمهلأخدملا

أهلاميمنسلاتلاثهةقطنطلعهاهناللظلشاهلاكها

ثعرالاثعىالىاثطرلمواهن!مامههوفهرهعمغهها!لانوالرشوت

)كةادىهـمالتأمل99!/الأنعامأا!لأونلعهملأماتد!لهدىلق!طعه،

طى8ماتلرينهاشكه

)كفضور(اخضرشىءمنتضرجالتىوالعناتهوالقنوانهالمب111

النهات.من!دور.كضرج

حافىالنهاتالىنظرنا،)ناالحلأكتةهدلمعرفةمأطهناأبلرأنكأخذ21!

اوراثه!اصلرارككونالذىكنعه!حالالثعر8،خرعتأكنمنلنعر!)ثعار.

لأعصرالهاسطد/عهدأ..الانتاجوتوثد

الداهر8جامعةالطبكلهة

الزث!لنىهههـللجي/الملمهخ

!مكةوالسنةسرفى!ىالعلمىلاهجاذههلأ8

!!25،
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الأبكة+كلالعدأثىممال!41!ثارأت

أئثَئعة(وفمرالمث!عة)المعئة

مهورلهلهىلدعوةمعهيهه-هيلاضمدكلولأمنةطمموض!مططان

لوتهناهيهلأكو.4للصتمعلدىولاللثكلمهملِمنلاالعصرللكفى

-!مرهطعهمنلدقمق!ا،محعدكلاملهسفهعلىمدلوالظر!

05)زمنمظ!ودلعنضتثكوالللااممننلرسحهةوثهعةولهوواللرأن

مدخومةمحداكلهللوضعععوككالنعلعرناواخرحثى.مم(فى

لىلاصعرلعلعىتهكطى!ترخمونلل!نهؤلاهطى،والضهلطلأسطورة

لقوأننعم8لهممكولليث!علمدثطمرءكتا3لهسالعرأن!أممثعهناللأرأن

لوصللضاتموللنه!للععوة+لصبكنه،لأمئ!علملىعلعهامر!عاليس

!ا!ها8).(أمةمحيصورةلىملهمالعرأناللملطتمنكالمفة.للعالمهن

هقثمنو!مقخلعصمللااالهعدهق!سيليكلثمانالناس

بتدلضنلد..،محل!!ه!ومضلتمضعةمقثمهلتمنث!ثطلة

لنطلةاسفصهها!معضهممضئت،نرمحث!-مفهوملىدلاطهاءالتأوولأهل

ت!رفهالضد!يللكلهوا!!عتتبو!عضهم،(يلألرسولحلهثألى)استنالا

للعمغمعضله8مصلاددع!الحلملهاءن!لققدلأمهزة!عضكاندانمضلعة

فههاعلأصحلقلممحتغهولضو!!ضَيمنعوها،!سعرمضوَرةد،مضلعة

)ولهصتللضعةنعىهىل!لأرمحلننرىنحنلأ!ام.تلفظهاشهئا،

مضتلفة4ولمضلهفصعة!ضمونيي!ل!ك!!ه!صضلقالضلا!اكعضالنطلة(

لىموحوهةخلاماوهى،غهرمضلعةتهلىللضنةنفسلىالضلا!او!عض

لطلللى.ل!طكهحع!ك!طاءمعلماالمضفةمرحللأ

مثرهدى6-ولهاهعضلمنظحهىبهعودمنهاوكثهرالعمرنهاكة!متىوالهالغ

!ةطنتطهوضو!مغتللة،وينسجةخلإكااسوهتحولاستشكلعلىكار!مما

لأنسمة.!ملم*حف!علمليالنامتةالعئمهةالحقانبىومعفىذلكعلىة"أيإ

عهدمعله!!ورأأ

جكلمحأ!و
مجدةهعوررههههههـ!-صعع!سهسهثععة

.،،
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والترأليI"واليدى

(الإنسانخلىَفىوصهيهلعويةثر7نية)دراسة

وعن،دالقماءمنلانسانخلقعنV(-4)الطاررسور8أكاتتحدثت

ومدناالأكاتلهل!هالمنلولةالتفاسهر!عراععة.والترانيالصلي!هنمنخرومه

النهورسةالأحادكثيوالريىمن!صما!هاهندلهاسندلاولنه،مععولةغهرالتفدسهر

والصلدالأعنةالتشيملومصدماهطتمنعندنالهاسندلالنهكعا.الصحهحة

فقد:طهيعتهفىلفوىتفسهرهمفىلأخطاءسهيلنالواضحمنكانهوالولالة

6،7آ!تىكينوالوقوفالفصلعنتماوزواثمزاندة"!ين،كلعةازععواا

د!لكفىمعتمد!نالمرلاضل!مهنثعههرمعازى،"الترائبكلعَةلنوزععوا

والذىالصلر.واليهدوالتمرالسمعراءدههمصد!اهلىغزلى!معرعلىالزعم

السهبأ!سهولةط!ركوالقرطىكالطهرىالمطولةالتفاسهرلىعاءماكراعع

مطماهداتالىل!مالالتقار.يلأنسانخلقمحعهعةالملسدسثهلكانالمعهص

خلقأصولفى!النظرمأمرالعرأنينمع،!مولهولىالضلقكهلهةلىصحهمة

قرأنهة!ريسةلىشرهناولهناةلانسانمسملىلهحثمكانهـسحدد،لافسان

الهشراخطأانماكمطط،لمالقرأنكنيدانلعلوسناحقاالمطعئنمنوكان.لفو!ة

منهائلكمعنتعهرالقلطةالقرأنهة!لاظلنطرل!لنحلاالمدمشمقوكان.

هذهلىالضلقأكاتألنااتضحوللد.مععز!لهغ)!حازلىالعلعهةالصعائق

لىاعتمدنا.العلعهةللصقانق!ثممولاالعرأنفىالحلقأكاتكهرهىلسورة

وعلى،الصميحةالنهوكةالأحادكثمعضوعلى،نفسهاللأرأنعلىاللفوىالهمث

المعنىويتحدد،القرأنلىتتعددكلمة،االنفس)مثلا8،المعتعدالمعاجم

سورةفىنفس،5كلمأانحعاالمدهشومنكسياقهأ،أكةكلالمستهدهـفى

،والإصلاحالوتاية:تعنى"حالظ،كلعة.متكاملةمعانا!سعة!س!اثهاتلأملالطارق

ندرسانالضرورىمنأنهوجدناوللأدطلأسرار.الأعمارتسحههلتعنىكعا

موضحين،الانسانخلقاصوللى!النظر)يعانااللةلأمرالانصعاعكلعليات
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ندرسأالضرورىمنفه!علناكعاوفلسلنه.وهنهعهوللوافهالعلموسانل

كللك!هنامائت.منشولئههقحيطلاحدطا!وا!ووظائلهللاءصفات!عض

العوةواتعا.وتكرلر.،الدهقهوةحهثمنملدرةمنتكلعةمملهةلماهWدلهقلن

لللهفواعدرسناثممنهعا.كلالكرهفلئهةئعلةهاعلةهلةعلىطلمماوهدفها،

"Nالضروجدرسناثمللوض!م،وسلومهالأمةنص!ستوعههالن!عكنى

والصلبالضر!ج4الئلاثالكلملتمعانىتمدكدمعوالترلشالصليك!نمن

وهلعها.لفر،والثراش

!ص8معمهملعاحهي/يه

سعر8ممعه-هيم!!ت

ب!عاألاثكعالىووم!الميياطوارل!مغ

هددلكدلن،منو!ةنطفةأل!!ىمنهخل!!دىلترليمتموللكى

لىالنطفةصهلا!علقثل!ل!علَت!ىالنطلةحهولولكىخاصاهزمناكستفرو

!مكللعنس!دخلىحتىالس!علىمنيلانفرلسهترةونستعر،الرصمحللر

لعلعةصولثل!ثممعد،والعكصرتالثانىلهمحطىالىالكاملةالعلللأ

لممسلهه!حو!ىلىلحكلهاحتعلكيىمضعةضمكلمالتلر!لحى

هيكحمف!لعمى!ا!ط4لأكةت!ص!رلؤمنهةلفتركهلهوالىمالثلاثهن.

ث!هلعةمقثمثطتمقثم!مقخللعد3ه!ثاالهعثمقل!

طورمنلتحوللكن.!/الح!أسهـر8هملت(وفهوهضلتشعةهن

)الهلاستوست(لنطلةصورةنهاتمنلنطلةننعللكى4أخر!هانلهطورالى

ومرحدةاام()4يلانعويىمرحدةمصنفرقلل!ل!ن،العدعة!مكلأللالى

دلالىالعلفةفتصلكن،العلت!مكلدللىسوحتىالعنهنلعسمالاسنطالة

شكلول!ىالضعةكمكلافتعلوكللكطوملا،زمناكستفرقلاالمضفةشكل

زمناتستعرقلاللاهـمعضالئالثالهومحطى!ىلاهـمعونالهوممنالعظام

لأسهوعفىمدلحمالعكللمهـسكسلم.!سرعةصمماللحمالعظامبمساءطو!لاه

لأسهوعلىلحصلمرحلةاوضحلتهدا)امهركو(البنهنمرحلةتنتهىالثامن
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تعالى4هولهلىة1كالههتشهرماوهططو*.زمنا!ستفرقىوهناعشرالثانى

لرارليثطلةمعللأا.ثمطضمنسلالةمنالاثسانخللعا)ولعد

المضمةلضلللأامضمةالعلعةلضلعلأاهللأةاللأطالةخللناثممكمن

اصسناثهلقهارل!أخرخللأاانعلأمأثا.ث!لمعاالعطاملكسوثاهطاما

علىكدل6ثم5العطدحرفان.لم12،13،14/المؤمنونأسور8الضالعض(

ولكن،الثانىالملثعنالأولالصثلههصأخرزمنمناينالتراخى،معالترثهي

4الأطواروتتامع.والتععهيالترتهيعلىطلاالفاه،!لستضدامالعطد ZLLO

لأنثم،5حر!!استععالمعضهلى!عضهاهطتللد،مضفة،هلعة،نطفة

التراخى.مع!الترت!صثالكاملةالأطوارهدهطهور

الزندلنىالمصدههد/الشهخ

سلهمانخلهل/دا.

خ!العا"

ثم)2؟(طهنمنسلالةمنالاثسانخلعنعا)ولعد6َنعالىاللأكلول

العلعةهضلللأاهلحاللأطلةخللأثاثم)13(مكضلطرليثطلةمعللااه

خللأاانطمأنا.ثملصعاالعطاملكصطامطاماالمضمةلضلعلاهضمة

اللةصدفى5(المؤمنونأسور1،16(الفاللأهـظلمصناثهلعهار&لضر

العطهمه.

هىوالعصهبىوالعظعىالعضلىللنسيالأمالضلهةانالحدكثالعلمثت

كظهرمالأول،ان!نالعظعىكهدا!الههكلللعنهنتشكهلواول.للكلواحدةخلهة

وهكذ!،العظامحولالعضلاتتنشأثم،العظامهوالأنسيةهدهمنالانسانفى

الأعضاء.مفتلددلك!عدمنهاتخرجالثىالأنسجةتثوالى

الخواصهلمان/!كلأور

العسكريةالطههة!اساد!مهةالعطامجراحةلسناد
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إلعمةمعمرةصب!41بصمة

ساتومدحهث،الأصامع!را!لىوتعالىسهصانهاثةلدر8تتيلى

اختلفتمهعاالهشرمناثنهن!هنتتصما!هلاوالتى.انسلنلكلالمعهز8الهصعات

اللهامةمىهصمألا8.الحهامدىتتفهرلاالنوءثا!تةوالهصعة.الظروف

Yjلىهطامه.ثعععلنأيلاثصانيهممس.اللوامةثدعىهالكسم!

منمععزة*كلتهله4(،-1/أالعهامةمدانه(!سوىاهلىلادهـمن

العظهمههـسنا!رأنمهال!هرناوتعالىسهحانهالمالقمععزات

لأكةنزولمعدفىم()1883الماضىالعينلىمر8لأولالهصعاتعُرفت

eتتشكلهون.12منمأكلثر!لاثه(ثصيلنهلىهاسس)كلى!عة

الصملمن!مم!م(-1317)منلعهلتنا!طونلىونحنانلعلناعلىالهصمات

تصدىثم،تقلهده!كنلامضاتممنسكلعلىاثه!ضمنعهلها.كطرعلة

منضكونماال!قوهو،الهنانتسومةهلىالعطهعة!ععدىتهالكالردناله

خهعية.دعال!هةاما%5كواس1()االهصمةوفواعالممهزة.الفرد!ةملاممهم

نوع.منمثونمعلمركهة)4(07%،لولهه!)3(02%.حلعات،)2(

مستوىفعلىولش!.مصعة!هنيلا!قملىتمعامههن!!وحدولا

مصعلت7!نللنثمالهلمنعل!مدلا!ومهامصعة000008تعارنالعالم

...!ثمضصمليار

تركهههالهصعةن!مخلالمن!كونولضرى!صعة!هن!لاختلا&

علاماتزيئدالهصبةوحدةلىالدلرك!صسي،الهصعةوواكالرضعوعددها

نقط--خطالتقاء-متقطعخط-خط)الراحالهصعةلاخلتسكنممهزه

6(.!حيرجزيره

للطدىالطدرههدللنعمهدد/الدكلأور

*!كنلركة-الصحىاللأاه!ن

!457

http://kotob.has.it



والطيوالاملا"التاويةهىال!كلووختاة

وادىمنشأ.كالألاءكثرور!عمت،لمتانمنضأدىالم!وناختلد

المتأخرون.المؤرخونللكيهدو!دملأامرهم،علىالميولةالرسومس!ل!الن!

التوراةلىعاءكعاالهىيمرهوولما!ها!االضتان!عتهرالههودوعند

ختن!لالنى،طمرعهتههلىالللهاءقلقللدالمسلعهنعندالغتاناما

الىالضتانحكمدىالللهاءواختلدولا!تهعا،منالسلهعمموالصسهنالحسن

للدكور.سنةأنهمكأالثانىدلاولللل!كور.داص!الحتانلىهكأيلالل4لا!ن

علىالاللةلدوةلللكورواعيانهالظنواغليمها،لستللمتىاللتهمنهمولئى

ثلك.

الهمث،فىنل!كرهاالثىالكلهر8للوائدهلللعكورالضتانلهمهدالطي!ياء

والدمنالههود!ةالدهاث!)مثلمالمتانتنل!ىالتىالسعاويةالأدهانمعشقوهلا

الحنهد.يلأسلامى

الهولهةللسالكثسمرثهس"الرحهمهمدهماهم/دأ.

للمارنسه3لسعا"الشلللىحسق/!ا.

الهولهةيلسالكهساهدهدرس5محمودحسنىحسون

الأزهرجامعة

الكريمألالرأةيصال!اكماالرهممةأدورة

انثى،كلرحمعلىلطراال!ىال!فهرا!كاقمضابالكررسمنالقرآيصف

أوكالزيادةسواهكاستمرار!تفهرالهنهةدينامهكى-وصفكعا-والرحم

الهنهة.اوالحبملىسواء،النقصان
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لرهعةمنمثرمنذا!الهعمةوثتفىمعرولةمدطهعتكنلمالتفهراتهل!ه

لولأعضاءوظائدملمسواء-المدكثةالطههةالعلومتصدكانمامرنا،ممدمر

لنثى.كلر-فىتحدثالتىالتطوراتهل!همثلوالتولهد-اللاساههلوم

يلراهفةر3الىالطفولة!مممنالمستعرالنفهرفىالنطوراتهل!هننعثل

الععود!عد!هالطهع،يضرىتفهراتظهرحعلحالثماف!لا،الناخمحألرحم!ى

الرحم.ضمهرألاكاسى

قمعلما!لمأا"العرأنأىمنواحدةأكةلىنيدماالتفهراتهل!ه

مععدلراهددههمىءوكللكزداد.!االا!صامندمنىباأنثىكل

)سور138!8(

الملرعلىهحمدالدكقور

الطدمةللاكحاث!هدسهمركز

جد8العز!ز-عمدلللكجامعة

ملامى41التطم"!ر

أداريةالأمدأفىبعضلىالتعكلكل

لرتهدالوثاثىللطميل!ن،.يالهرسولعلىوالسلام8والصلاذالصد

ولتيبههلض!العهمغنهةيلاسلامهةولتعالهم،ودفهالمحتععكثعافةوثيعا

الوفانبة.

التوجيهاتمثلالتعالهمهنهمنماشعلىالضوءتلقىالدراسةهذه

أليدوتخصيصالهعنىكاليدا!لعلىوالحثالشضصهةالنظالةAهمهةفىالعامة

التهرزومنع4الرأكدالماهلىالتهولعنوالنهى،والغائطالهولمنللغسلاليسرى

...الشرل!لىوالتنفسالاناء،فىالنلخوكراههةالشحر،وظلالطريقعهْقا:لى

نلك.وعهر
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ىدالتوصههاتلهد.الكههرالاسهامالعلعى!الللهلالدراسةوتثهت

التميسذطر!قعنانتلالهكانمامنهاسواهالسال!قيالأمراض!عضعلىالسهطر8

كانمايو.الرئوىكالسلالهواءطر!قهنانتلالهكانما)وغهرها،كالدطان

كالملهارسها.الماءطر!عنانتعاله

منمضتللةمناطقفىصمهاخطرا!م!مكلالأمراشهلهمعضلأنوفظرا

ومهلهمالمسلعهنمعضلإهعالنتهيةيلأسلامهةاللولمعضثلكفى!االعالم

!أهمهةتوصىاللرلسةد!ن،الصصالتهعههضعدمعد!نهملهقاثقلهعض

تقكدكعا،الصميهنوالعاملهنلاطهاءلهلمنخاصةالمعالهممهنهالمعسك

ىدثدرسالتىالوهائىوالطييلعتععطيمناه!دىالتعالهمهذهالراجيمعهة

الاسلامهة.الدولكلالصصةمالمعاهدالطيكلهات

!الهارلحمدهدنان/الدكعور

لوجنق/الدكثوو

!هصلسكمجامعة-الطبكلهة

ال!ريمالعرأةلىأععب!ةالكباثات

منذكرمامعضعلىلاضولهمنشهئانلقىلنيةشلاانسنصاولاننا

والدواه.العذاءمعرضفىمنهاالمتدلول!ماصةالكر3،العرأنلىالطههةالنهاتات

امكنومتىالدواء،الىمعدللا!الفلاءالتداوىامكنمتىينهعلىلاطهاءاتلقوثد

الدصاءف!ن،اطادهـة!سصيولعلنللطهيضهمىولاهالمركيالى!دللا!الهسهط

اهلمنكالنهاتاتالملرلة!لادولآعلاثهمكانومن+الافسان!صمة!هثالزائد

ولهس.ايامراضمنالكثهرتددثالضاطثةوالتمدكة،قلطةعللهمكانتالهوادى

اللة.منيوحىالطههعةاعدتهاالتىكالعناصركالفذإءالعلاجكضارعماثمة

كحدعالظ)وهزى:منها!الذكرالنهاتاتتناولتثدالأتهةالكرسةوالأكات

لاكهةأسا125،/مر!مأسورةحنها(رطهاملهكثسالطالثنلة

!الزيثونالزرعوللكم)كنهص168،/الرحمناسورة(ورمانوثظ
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ل!ملأما-لل!لىاناللعوات.كل!نلالأهلام!ماللفهل

قتحلونملاهنام!أللضهلثعراتا!ن1؟(./النملأسور8طلكرون(

النحل/أسور8!علونالعه!لأ!ةلل!ليانحسلاورقاسكداملأ"

الععامهلهكمأوطلللا1(،/النهنأسور8لالزعلهـنأأوالثض67(،

ا!رظلع!هاطههاتمنكلوا!لسلوىالمنهلهكمواثزللأا

ماهدتم!ولمد57(،لم48أطلعدن(لطدصهمكاثواودكنطلعلاهم

كله!معالعامضيو4للااءiuولحدطعامهليثصهولنموسى

66(،/أالهعو8ومصله!وهدصهاطوههاوللاثهامللهامبنالأطى

*ونهمععاثمصهاالماءصههلاا!آطعامهالىالاثصانأللهلطر

نلها!لل!وثضلاورشوثاومممهائعلهاصهالههالأثهعلاهمعا

r-27/ههسأسدرةماكا(ولاكهة N،)مأمقحمومونالإمارا)ن!

كانكدمالههاا!سعون،.!/اللمرأسورةكا!ل!مزامهاكان

حدلكلهماناللععلضأان،7!لم/للمراسور8زثعههلا(مزامها

اسور8معضو!ل!رطلحشدولسدر!ص5133/النهأأسورةلاهلأا!ا(

/912.الواقعة

هحعدمعجدهصطلىد.هموللعهودعمد،.سلممكملصورد.

مصعولعة-جت-لإسلاهىالطبلسمالعز!ر-هههسهجامعة

رمعيايصماءألياءالعمرأ،أد"كرأتممر

منركنوهوممعهن،ومسلعةمسلمكلعلىفر!ضةرمضانصوم

لصومهمنكتضرردمر!ضاكانمقْصومهمنهـشلَىهالخمسةالاسلاماركان،

حاذق.طههب!راومالتمرسةلنفسهالمسلميذلككحكم

لاسلاميةمصورىالصومعنالكتاكاتنلصتفطهةالدراسةهذهتحاول

الدمكركعمومنطللرمضانصوملنذكروقدهخاصةرمضانكصوم

الحعراء.
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اععارمنوسط!معارنةوثلكالادعاء،صصةمنللتددالدرلسةهلهنعت،

والمرفى.الصحةحالتىفىرمضانصهام6هناءالمعراءالدمكرات

عملتمالصهاممنأمام01مرورومعد،كروم51ملستضدامالدراسةتعت

كاملة.ملصهـر8

رمضانلصومسهئةأثاروهودهدمهنالدراسةهل!همتان!يسلروهد

عنصموللمحعراءالدمكراتمعرلنحهثالحعراء.الدمكراتهمرعلى

للاصماء.للعرضىالطههعىالمعدل

همر،هكاوى،الهضرلمى

السعوسة-جطة-العركزههدلللهجامعة

الموتمرثوميات

!عاالعلمأlمضاو.هررلنكعد!صطارتوصهاتهأهمالهالمؤتعرلفتتم

لنليؤكدهرنا؟عمكروهعةلهلوالسن!العرأنعنهالضهرعلعهةحعائقعنكشف

الموقعر4تمهاتطىطهعا.ومكانزمانلكلالصلعالدسهوالاسلام

عامة6توصهات!أولا

أمحاثونشروتمحصلتطوسرهالمهةهه!طنطماءالمؤقعر!صىألأ(

لح!قعنالولودسارس!،ماصدالاسد4!اتةالقرألىالعلعىلاعهاز

للعلومالعالميةوالمنظعة-الاسلامىالعالمسامطةالملمررر-الأزهر

الهيئاتوكافة-و!معهاتهامصرأطهاءوفلامات-الاسلامهةالطيهة

عندوليةمؤتمرات!ععدالههئةهذهتلوموأ.المهتعةالأخرى

اواسطةاوماسطتهاسنواتخعسالىئلاثكلالطصالاعماز

هبثانها.)حدى

والمهتمين!الطبالشرر!عةعلعاءالسادةمنههئاتطنشاءالتوصعة121

الاسلامية.الدولكالةلىوكنلك،العلاقةذاتكالدراسا-
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ثانها

لدولى*هتمامودعم،السلمهنالعلعاء!وندلامحاثالولودتمادل31(

ألعلاقة.ثاتالعرأنهة!اللرلساتالطمىالعلعى

IIالطبمبلىفيتععلالنىوالههئاتمدممعهلتالانص!نلكهما

اللوللهىلعوعهةاالمؤسسلتررهطها،العالمينحاءفىالإسلامى

الاسلامهة.

الطد!6النعلهمهجلاهى(

فىولطيالصحةمع!فىيلاسلامىالمنهممنالاستفالةلم11

لهلادهى!طيصتلىالالريسةوهناهعالطمىالنعلهمثطو!ر

لىلتلر!سههعه!مناللأرأنىيلأهعازالينطمرمع،الاسلامهة

الطي.كلهات

لطيكلهلتهىلعلهاالدر!ماترسائلتسع!علىالعامعاتحث21(

ولسنةمدهوأيكو3العلانةلدتللوضوهدتمعللىوالعدوم

لعوت.ماللعة!لالتعلهملص!مالعلوموعلالتها

مالملثالمؤسصدللعفهةملعملاسلامهةاللولالمؤتعركوصى31(

على!كدللوتمرالمعالات!متىئىالتعرسهةوالعلوميلأسلام

السلهت.يلأسلامهةالطتالمزتمراتتوصهات

اعالةاس*صلامىلعد3لىالنعلهعهةالؤسسلتمع!المؤفعركدهو!41

وكعرسة،ععهلةالد!هلا!حعائقطوفق!امناهصهاصهاغة

ولدمن،معلمتلتنعضمطاهرمنيلناه!هكنندهةعلىصالعمل

لعكل.هىوالشئ!اللأرأنىيلأهعازمنثتمعاوالاستلادة

تطو!رلىوهبالصحةميلىلاسلامىالنهعمنالاسنفادة151

لاصلامهة،لهكلىالطيكلهةفىمناه!اللرلسلتالطىالتعلهم

!نوضعتوهدالتدهـمعى،ههثات!ناللرأنىيلأعيازييطنشرمع

الطههة،للصهنيلأسلامىالدستور80المسعاالكور!تبه!ةالمؤتمر!دى

سث!ممكورستفععدالذىلاسلامىللطبالأدلالمؤفعراعنعدماوالنى

E1!1م8191هـالموافق.
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للهنة4وهزاولةأدابهجالىهى4ئالثا

والسنةالكر3اللرأنمن8للستعاللاخلاههلت!الأدام!لاستعاتة(11

احداثفىكسهم!اهالمهنةمزلولةأدليلولئحتطو!رفىالمشرَلة

الهمثم!مة.تضدمالتىمالصورةالمهنةلمزاولةملائممستوى

الونمر4لثم!معاكعةمجال!ى4راكعا

العلمهةالمؤسساتكافةهلىوتورسهافرالتىالأمصاثنشرأ11

و!ف!ها.لاسلامهة

المؤتعر.هلاميالفىالهحوثيستمرال!ةمتامعة121

والعلعىالطصالتعدمفىفستصدثكللنمثمرطههةدور!ةاصدار31(

الكرر3.الدرأنم!ععازهلا!ةلهوالدى

***
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الثانىأدولىالإملامىالطبىالموتمر

منعلعىدكنىامتعاعكهرالعاهرةشهتمتولصلةلهامثلالةمدىعلى

الطهدةوالنضاكاالاسلامهةالشرسعةعنالدولىالاسلامىالطى)المؤمنرخلال

.المعاصرأ(

018ساالصوالتىوالمسائهةالصهاحهةالمؤتعر!لساتخلاللىودارت

منعضوا048لههااشتركمهعة!مواراتمناقشاتللعوتمر،قدمت!مثا

دولة.25كعثلونالل!هنوالملكرسولاطهاءالعلماء

علىومدت،والموضوعهةواليلهةو!لاصد"مالععقالمناهملصلتاتسعتوقد

عنتضهقلاالفراءيلأسلامهةالمكمررسعةوك.العلمهنصنفصلالدسنين

.ومكانزمانلكلصالمةوانهاالعصر،متطلهات

طلاعنهادالعهادساحةملىوموفقةرفدةخطوة-ممقالمؤتعر-وكان

ومضلصاصاد!اوتعاوكاصضسلاوعطاهَمعتداالراكانكما،والعلمالدهنفى

وتناولت.الطههةالعلومولىلاسلامهةالطمر!عةفىالمتضصصهنالعلعاء!ين

وزراعةنكل4ومنهاالمعاصرةالطههةالعضا!اوالمناهطمةالهمثموضوعات

المطموهة،الأحنةلتل،الضصهةزراعة،لأمهاسلهنمنوكالر-،تاحهرالأهضاء،

،الاحهاض،العنسهةالأمراض،ألصناعىالتلي،المنى!نوك،للرحعةالعتل

8.الوفا!حقيقةالانعاشعهاز،المنهنحنسفىالتحكم

هـ7014الأخرةجمادىمنالثالثالهومفىالمؤتمرتجلسات!دإوثد

العركيةالدولجامعةالكمر!عهنىالاجتعاعات!عاعةم8791لهراكر2الموالق

كالقاهرة
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طى،ماالمؤهقر!موثمنوكان

الأ!اربزواج

الدكتهـر6نمدثتحثللعونعر،العلمهةاليلساتمداالتالىالهوملى

التمر+!هنعلههاوملهما!ار-)زواجعنالكو!تمنالعوضىعلىصدكلة

)!راههم!دمو!ىلممدوالدكتورنيهيكعلم!عدوالدكتورلنهاو!الت*!احة(

تمدكدعنلأولالكو!ت!دولةالوراثهةM-646لأمركزلىكمثونسلهاموا

علىالزميا-منالنوعهل!اوتأثهر،الكو!صدولةلى!ارل!زواجظاهر8حبم

الكور!ت،دولةهىأمار*وواجينتشارعنالهمثوسمفر،الينهنوموالاجهاض

اللراكة.لرحةزالتكلماالعنهنومولأ!هاشنسهةفى!سادةاكة!عودوعدم

ان!دوثد،!الحللاحارم!ذواجاطل!اصامةنسهةمنكانالثانىوالهحث

.الملارتالعفة!هنمنهامهروامهات11اءمنالمرضىنسهة

طىامايستنتاجصكنلنهصمهلةالدكتورةو!الت

العر!هة.الميتععاتفىمنتكمرحاربفلاج(11

ن!ين!الوراثهةالأمراضاظهار!ىسدا4لعي!وينداج31(

العائلة.لىميولاالمور

كعكنمماكعلما،وماالرا!عةالدربةكهنحاربزواجاكاحالاسلام131

أضرار،منالزواجهناعن!تحماتحنبالصح!لاختهارواكالتوفهق

والسنة.الكتابلىجاءكما

نىالذهـةفىالوراثهةالأمراضمنكزمدأماربن!اجكأنالاعتعاد114

صميح.غيراعتقادالزيجاتجميع
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السويةالزوجيةالعلا!ات

العرمهةالامالات)صامعةالطنطاصىمصدمحعودالدكتهـرتصثثم

اثةنعمان4و!والطيالشرسعة!نالنكاحوأدابالرسيهةالعلاثاتعنالمتص!(

لهه،ورلحيهلههالاسلامحثو!د،الزواجنععةوهنهاتمصى،ولاتعدلاكثهر8

د!نورماعوللاثمثصاللساءمنلكمطام!Vأداثكموا4تعالىلل

وهوالزسعهنهمنلكلنلسىعلاحوالزواج،حلة(6لثعدلوأ*خمتم

التىالمشروعةوالعلاهة،الكرسةوالمها؟الفاضلةالأ!د!الىالدفىالىسههل

!مكتم(،لثيحرمملأتهـالكمحىاثسا!كم4لهولهلىتعالىالمهمفها

مناللواطعلىمترش!ما!فنلصدكثوالطي،اللططاثهحرمللكاملومن

يتصلىا"صرمكما،لضوىالراشالمستدهلدىمككمدلر!الاطز،مرفى

لههمالاهتز!ولعر(O"هو)رو،لههوثل،دمضدثناءكرسعتهالزوج

غهر..د!نللمدمرهـلممالاتصلى!رثم،ظهرنحتى

الزوجيةالعلا!اتلىالاسلامأدا-هن

أللبمنمحثه-السعود!ةالهلر-ملىممعدالدكتورلهدملللدومعد

!تكعوستتعلقهنالد"ألامالنا!وثملر،السو!ةالرسمهةالعلاهةلىيلاسلام

داتهانمالتطهرننعلقرالثالنةدالمهالحمر8،مالمعلامرةتنعل!ولضرىالأسر8،

8،المهاعناصرلاستهلاءورغيالزواجعلىحثلأسلامان4وكلةالمر

الضلعهة،الفطر8معهنمن!نمثقنظامولأنه،ضالمةطهمةكلر!ة،الكونمولعمران

اثدصكممنلكمخلقاأماته)وهن(نعالىهولهلىالزواجهد!هـلخهر

لأماتدل!لىان!حعةمول!ة!هعكمسعلالههالعسكعواأنلاما

طلكرلنا.لعوم

الكر53العرأنهدىل!ن،صالمهاشرة!المعاشرةتتعلقالتىللالا-و!النسهة

سهمانه(ثولهلىالمتعثلةالادابتلكموضوحمهنامد!اللةرسولوسنة
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هـضظر،لنسائهمخهاركمخهاركم5)النمى!ولولىمالمعرول!أرهافمرسن

لىتعضىحسد!متميردلهستلنهاعلىالعنصهن!هنالمهاطمر8!ىالاسلام

ومهر.اللمظةتلكمناعلى!ملدلاتالسانهةوظهدةهىسل،لحظة

لىالمرلاماعتزالطصرالتطهر،!لىلأسلامحثفعدالتطهرأداميلاما

التطهرأمنالأسعىلاسلاموهد!،الأدىمنللكعلىصرشلما،الحهض

حساومعنى.!كون

العصرطاعونالايدز

وه!االعصر(طاعون)الاطزهنالحلناص!حسنمصدالدكتورتحدث

خلاماطعرلهروسىمزوهنههار8وهو،للكثسهةللناهةفلاللنصرفىيلأطزان

المهكروماتضدالالفاعلىالتاملطملل!!سهي،الاشسلنلعسمالمناصالعهاز

مندتدالعالتىالدماعخلا!النواعحم!ماحمالل!وسوهلا،لهوالل!وسك

ت.jالأص!لىحراثهمل!ةدخول

وملشىالعنسىالشلوذلوىلنهالمهالهح!فهلحلناوىالدكتوروثل

مننسهةمئر!لأ!ن،مشتركةورعلهةحعناصستضبمولمنالذونالمضرلت

دماءنكلنتهعةلاطزمنخالاتطهركدلك...العاتلالمرضكهناالمصامين

غر*لىأولاالمرضىهلامغضدولحد،اللهروسلهلاالماملهنالمنطوعهن

وسرعة.العالممنكثهر8دولانتشرالىثمالرطها،

التفهرناتالدهروساتمنخممانوعاصثمكلالاطزلنالىالهاحثولثمار

لعاحتمضهرعنعاعزالمامهاهحد!ثالعلموثدمحهثتكوشهالىالمستعر

ضده.

ضرواتهالذادتولهاتحدوفىسههادائماالجنسهةلأمراشكانتو!د

من؟م839عامفىحذرتالعالمهةيلصحةمنظمةلنحتىالأخهرةالسنواتلى

كثرمنوتعد،المشر!للمنستهالهداتشكلالتى،العنسهةلأمراضهذ.

خطور8.المعدكةالأمراض
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لىترانتطصرالتىللأتراهـالفواحطىمنالإنسلنحلرحهنالعطهما"وصد!

الاتص!هلىتمضهوالثى،الاسلامثعالهمهنالاثسانثفلىنتهعةالعلأم

كتاوللهىتعالىللىحهث،هلاكه!سهيالدىالطمادوليس،الطههعيالينسي

وثل!طن(،!املأماطهرماالطحعىل!حيماثعالل4،الك!3

تعالى،وكل،مطن(!املهاطهرهاحكلAbألا،سه!انه

لهمهديا،لهمأملواالدمندىالالاحعتثعم!لنممهونالدش1ان

!علعمن،.لاطثثم!لمماثهملاهتالللهالى

مؤتعراحدثدىالعهتالتىالهموثان،دائلاالمفناوىالدكتورولستطرد

انتمدمارهدىوصلالمرخىلنمدتم8691هام!هاهـسىهلأدالدىالاطزمرضعن

العنسىلأنسانوسلوكلاماحةهوللكسهيولن،المطهـرةمنكههرحدالى

!لنواحتىلوملىاللاحمثمةتطهرلم5،كلحض،اللأرسولوص!قالشاده

الدشاسلافهملىمضتتكنلمالتىللاساعالطاهونلههملشاكها*

.مضواه

الجنسىالشلىو!نشرهىاليهوددور

لالأمراشالشاثةالينسطالعلا!اتهنكمثاالهارهلىمصداللكتور!دم

نعمردىالههودولورانتطمار.ومدىاللولطموضىالهحثوتناولتسساهالتى

منسهاالشاد!نلىتنتمئمرالتىلامراشممتلفنالهمنىكما،الينسىالشلط

الينسهةالأمراضمضتلدعلىوعرج،المكتسهةالمناعةلعلانمرفىمنا!تلاء

والتها*،مالزهرى،والهدسىوالكلامهدكاه،السهلان4مكلانتشالاتزدلدالثى

والشرجالكمدوسرطانهواللساناللموسرطان،والورم،اللهروسىالكهد

لالمستلهم.

البصرغض

وحلظالهصرغضموضوععنالنمارالمهسنههدمصعودالدكتورتحدث

المؤمنهناعهاد.امرتعالىاللةانالى!مثهلىواشارالكر53العرأنلىالفرج
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الهه،النظرلهميهاحامىال4صظروافلا،لرسهمهـسمفظوالمصارهمكدضوا

مصر!االمسلمهلىلهييغهرهصد،منمَضرِمالهصرهلىووثعاتلل!لمحان

الشهو6.لههمزرعيانهالعليدلسلىالةدإعهالنظر8كحهث،عنهسرسامصر.

ممللاماالنظرالىهنيهصارهنحالفنكأنالومنلتالاسلامىال!هنوسر

كذلكالدكنونهى،العور!تكشدوهنالزناهنلرسعهنهـسصلظن،الههالنظر

طعانعنالمسلموثاكةلعورهىوتلكوسرماءالممارم!ىالاالرضةا!طءعن

iهنه.ونهىاللأمحر

الصناعاالتلامح

لسعدالدكتورلدمصالاماحةالمظر!نالصناعىالتليموض!محول

وعرفهوأثار.الصناعىالتليمعنىفههتناولممثامصر-خطو8-أموشو!ى

اوذوحهامنى"سنالهـضحلقالمر"،هندالعكلحالاتلعلاجتعرىعملهةمأنه

التليهلاا)نولالحنسى.اتص!مفهرالتنالمملىعضوهالىلمنمبىشضص

لنهالا،لأطفلىانعليعدمهنالناععةالنلسيالممثمصلعلاجوسالة!دكلنوان

ولا،والعانونىدلاخلاكلوالللسفىالمضالطاىللثالمط!ثلمنالعدمدطهر

للاسر6كالنسهةولكنهاالولهد،الطلللوللمرهمالنسهةلعطالمشدلهلهتثهـر

المهتمع.ئَمومنكلها

!تهرالدىالصناعىالتلي!مرعهةمدىمااهويالمطروحوالسو!

الدكتورولعال!.الهوسضة(د)المنىالهشر!ةوالعناصرلانسعةزراعةمنتوعا

الاشرعاحاثزا!عتمرالماخلىالصناعىالتلعهحان)كعولهتساؤلهعنخطوةلو

تهدفالطرر!ةوهله،لزسعتهالتناسلىالعضوالىالزوجمنىنقلطر!قعنتم

المشروعةرغهتهماولزوعهالهاوتمعق،الزومةعندالعكلحالةهلاجالى

،الدمراكطةلتوافرالولهدللطللياسهكدنلالزوج.الأطفالانحا-دىوالطههعهة

حنسمةعلاثةاوصناعىلتلعهحنتهمةحاءثدالطللهناكاناذ!لمااهعهةولا

.الزواجنطاقلىعالهة
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شضص!عنىالمبمامدشمةطيم!قهنضمالذىالصناهىالتلق!أما

لالزوجخطهر80نلسهةنتاثعلهفهكعا!مرما،!اثزفهرفهلازسعها،غهر

ولشعور.الانعاللا،هلىاللدر8!عدملا!ساسه؟نفسهةوهعدلصدمات!تعرفى

اليرسة،احضان!ىوتدفعهالانتمار،الى!هتؤدىهدالتىالقاتلة!الفهر؟

ثممصهةلمعرلةالضدطةالرغهةلههاتث!رالعلملهةهل!هل!نللر!ةوملأفسهة

*شعئزازرسيهاامثعارالىللل!ورطلعها-للطفلالههولهسالأم!-المعطى

منة.

الذىوالدههولمهنرجلععهاكخطورةنتاث!الثصدماعهيهضاوالطفل

شرعا،حرامالتلق!لهط.را!طةافىولترمطهلامأفهملعهرلحم،طاهتهعلههكيي

والميتعع.الأسرةعلىخطورتهوله

الجنينجنسهىالتحكم

فىالتمكمقضهةعنمصر--لداغستانىلصعدمر3الدكتور8وتصفت

وماينثىكلتحعلما!لموصهوقعالىسهصانها"كالىولكمار،الحنهن

!لثعكر،مأنىللمر8الدملفطصهانإن،طولونالعرم!وكلن.ا!ارصامننض

صثياهلهاغفساللكرلرادالاألرملكان.!لانثىثىالرعلالمر،وغشهان

هْالهمأمركمىءكلولكن!الدكر.فتثىمأتههاعكمهوتها،تنص!

المرهان)وهالتماء.للمرلالهسمأنهكلمنعلىمرر3الدكتورةورئت

خلقه.ماحسنلللر.سهمانهخل!ه!مىء!كل،ر!هق!ملروهوماءلها

الخصيةزراعلأ

الغصهةزراعةحكمعنهاما!مثاالحلناوىحسنمصدالدكتورلدم

العلمالههوصلماالهاحثوناقش،الإسلامهةالطمرسعةضوءفىالعكللمرضى

اوالحهاةليدعلىمتهرعمسممنحهةخصهةاستئصالىعملهةفىالددكث
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اما-الهاحثطولكعاوفالها-.!العكلمصال!مر!ضفىلنداعتهاالوللاصدمث

يو،طههعهة!صورةتععلانلاولكنهعاخصهتانلهللر!ضهلا!كونلن

!و!ضةاخصا*هلىالعالرةالمهةيلنولآالمهواناتتنتعانلاممهثخمامرتان

المر86.

الوراثهةللصلاتالحاملةالعهناتكالمعلوممنانهالملناوىالدكتوروثال

تكونالمتهرعالرملخصهةهنالناتقالمنوىمحهوانن!،كروموسوماتلى

!انعكلالمصام!الملمفصلىندهتماانامحهثلهالكاملةالوراثهةللصلاتحاملة

ط!مهما!داثهةالصلاتكللتممتفظةتظل"نها،السوكة!أوعقه!سمالهامع

الو!ت.

الناتغالطلللأن،الععلهةهلهامراءشرهاكيورلالنهالىالهاحثوانتهى

الرسية،!دشمةمعالممهرر،الربلمنالمنو!ةالحطنلىاندماجنمهية!كونعنها

مخالدوللك.الحعهقىلا*!المتهرع!ضصهةصاحيالىشرعاهـشسب

للرحل!عزضمامافبالىواختلاطها،الأنسا-لضهاعالأسرةوفظامللسسة

ساثهة.!امرإضللأصا!ةوالعنهنوالمر8

للهندس!ةولاللطبكتا!اليىالكر3اللأرأنان4المفناوىالمكتوروكل

العلعهةألنظر!اتلأ،كالقرأنالعلعهةالصلائقنرسطانمصحولا،للعلومولا

!سنوات345!هنوالعلعى!طهىلاهيازمؤممراتتكونلنو!حبمتفهر8،

فدعمع!هن!4العلمطولوعندما.ومتلنهةمستدهضةالدردسةلتكون

الشر!عة.لراىالضض!لممنلناللاكد.!مراملا،4الشرسعةوتعول،الضصهة

اياههاتلمنبنوك

كينالأمهاتلهن)!نوكعن!مئهالأهسرأنورالهاسطعهدالدكتورعرض

العقلمعضعارضنصاويأكةكأتلمالكركمالقرأن4)نوقالوالتحر!م(الا!احة

اتحهألقرنأواخرومنذ.العلعىالتقدممنمز!دالعهادهالخالقههأول،العلمأو
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الأمثدىمنالطههعهةالرضاعةعنعوضاالم!انهة!مهانلأستعانةالىالانسان

صهحلتالأخرر8لأوثهلىتصاعلتولكن،الأخ!ةمنهضلالأولىينمعتلط

يلأصنا!ةنتهيةللاطللولهاتمنتسهههلما،الصناههةطهانمنتحلرالعلعاء

الموادمنالكئهرولالأملهنلنحهنلى،المدث!ةوسوءولعلكالمعولةكالنزلا!

ملهومعنالهلمثوتساكل،المهكرو!لتلضطارمنالطللتمعىالتىالمناعهة

يلامتصاسطر!عنالرضاعةلى!طمأ!خؤةالثمر3!كونوهل،الرضاهة

منولضواتكمهمعلكم4ىأللاثPأمامها،ثعالىكقولهعبلاالثدىمن

اللهن.طد!قعنيمالرداهة(

المنىيفوك

لىظهر4الهاحثل!مصر-،-اليملى!م!سعهرللدكتورممث

العدمممكمكلات!عضلنىمتنوهةحلهثةطرقحلفاالعالم!لدانمضتلد

وو!عهتالاسلامهةالدوللىالحدتالوساللهلهتطهسهندولكن،المستعصى

النهتطسمةالكر3العرأنحثلعدوالعلعاء،اللقهاهمنومضتللةمتعددة.كأرا

ندسمنا!،الشرعهةالوسائل!عضتلدالددتمنملاكثارمالانيام!!داجعلى

رغهتهما!سهيكانولوحتىسالمر6الرحلهلىالزناكتاما!مرم،دفدمةالزوج

لحهقعنملانعام!تسعحالاسلامهةوالم!مرسة.للاطفلىلانعا-لىالشدولة

المنوىالساثل!ممتضدامتسعحلاولكنالزسعهن!منالمحطلةالوسائليستندام

منثلكلىلماالرسيةغهرلضرىلمرلا!مملستض!امد!ل!غهرأخررملمن

صمرها.تصلعلاالمنىمنوكفلكر8لأنسر،اختلاطعلىتترشأثار

الاجهاض

لحهانة-أ!وهعتالدكتورثدممنهلإدكانوموثدلامهلضقضهةوهن

فقدان!أنهالاجهاضوهزفالشاثكالموضوعهلاالىلههتعزضممثامصر-

آخر،شضص!واسطةيونلسهاالأمماسطة)نزالهيولأخريولسهيالجنين

الىالتلقيلحظة1،مرام005الىلذنهكصلينهملطهيغهراوكانطسا

الذىالحنينانزداوفعلانتماناانهوث!،تعر!اأنحعلفترةمنتصفحوألى

473

http://kotob.has.it



الشهرالىتعررساالصعلمنتصف!هنماا!حرام0001!ىعرام005منمن

الساىالشهرسنكناءهطتملالاناض!.فهرمنهنفعدان)علههيطلقالسلهع

الألك.ثهلولالة4Iلطدقوالثامن

لىحتىالعانونطرهمالالأخهرتهنالرحلتينلنهعتالدكتوروكل

امر.ضركمنهناكل!ننلسهللامهاضوسالنسهة.يلأمهاضته!التىالهالان

احتعاههةاونفسهةلعواملكانااللألنلسهكسعحمنوهن!وطههمها.للحامل

حهلا!هددالمملكانالاولكسعحمن،مطلعا!مرمهمنوهناك.طههةلو

.لأم

الأرحامتاجير

منالمعرالرحمعنمصر-محعود-ممعدالدسحم!الدكتورمصث

.يلوضوعنلسهنرسلانالميهدههدهادلالدكتورهـسث،الزسعين

وان،لاسلامهةللشرسعةمضالدالرحمتأعهرلنعلىالهاحثاناتفقو!د

ول!عرىفلاهالمنمرعهةالععودأثارمنكرعلههطرتيولاه!اطليلأمعارعلد

الفطر6ضدحهوفىهعلالر!مملتاعهر.فههمثمكوكاالنسيوتةتوار

ورصعةولضؤةهـسنؤةوسومةيو6فيلاسرة.الأسزةنظاموضدالسلهعة

ينالىالهاحثانرلئمار.المدهلأكةالأمرحمدىمكونلنلا!دملاخصال!وقعاطد.

!تفقهدالمالةهلهولى،المملهلىالرسعةلدر8عندثهرالعضهةهله

نطلةلوضعيضرىامرلارحمالشئعارهلىطدمحا!مالىحدثكعاالزوبان

الطفلتسفمنموالوضعالمعلا.لةهدهوتتولى،فههالزوعةهـمدضةالزوج

العدم،الرحمنأحهرلسها-من!كونو!د،معلوماحرلعاءاكدمهالىولاسنهكعد

للإخصال!.الرسعةوحمملاثعةعدملونفسهةحالةيو

منىوضعكحورلالأنه،كاطلالاسلامهةالطمرسعةنظرلىالععلوهط

الزنا.لشههةاحنههةامر6ر3لىالزوج

.ومعارضبؤ!دكهنالعضهةهدهحولالماضرسمعضوتحدث
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الطبيةالمخالفات

كحثا-السعودكة-خواصناصرورصمهىالولاءامولصمدالدكتوران!كل

الاسلامهة.الهيهةمنالطههةالممالفات!عضهنثماملا

الفكررتالتهاراتفههتتصاهـلمهصرلىالهومنعيكل4)نناالهصثلىوماء

Llوتتفمرهضا!ا،العلم!لسم -4L.lومصلحةالحضارةما!سممادى5طات

من!العد!د،العلم!طاهاتمنولمدوهو،الطهىاللأطاعيهتلىولعدالهطمر،

وتعرى،الانسلنطههعةالىالنظرلونالمعردالمادىالعلمعلىتلأولالتىالعضا!ا

بكانالحهاة!وانبكللى،الأضرارهدحالىتؤدىالتىوالممارساتالتيارل!

الطباطارلىوالعمل،الطهىالمسارلتصص!هلمهةمواحهةههاممنلاكد

"".النهولةوالسث!الكر3اللأرأن!لمنلاسلامى

القكل،مالمحرماتالتلاوىامنهاوثكرالطههةالمضالفاتهلىالمصثونكز

يسمهلههطلعونومااللأ،خلقلىالنفه!ر،الومعة!ص!سعىمااو،الطمى

الرحم،الضصهةوزراهةنكل،الصناهىالطق!،الأنامهميطفل،العنهنهنلسمة

الهكارةفشاءورراهة،المنى!نوكالمؤحر،

لهم!ضرددةالمسلع!نو!ي،الممالدلتلضطارمعضالهثلكضح

!كونولنالفرم!،ول!عهدمالكلالأهعىالقهولوودد!تعالهعه!لالتزامدشهم

المسلمين.للعلعاء!سعاسدصرهناك

حسنى-مصدصدثىالرحهمعمدالدكتورتمدثالموهموعند!ىوكل

اللقهموثلىالماحثونا!مثى،والقانونالشر!عة!هنالطهياخطاءعنمصر-

لىمالشعولاتسعتالاسلامهةالشررصعة)ن4و!الاياخطاءهل!هكشأنوالعضاء

المرضى.حهاةعلىحفاظاالطههبأخطاءمعالحة

امماثعدةهناككانى،الانسانىالمعتعععلىوثمرهاالورائهةالهنلسةوعن

الانسانانالىلههاشار-الكوست-الههىزكىمصمودللدكتوركمثمنها
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لثمسينواخهرادالمهوانىالزراعىالانتاحلتمسهنالمحدائهةالهندسةكسثفدم

الكائن!هئةلىالتمكممحاولةهىالمتاحةوسائلهوكانتهالأدعىالينهنصمة

دلكلصهحهندماالتهصناسلأخدامثم،المعههةالمضلوداتمنوالت!لصالص

لتحع!المعاصر6الههولهيهةالئورةينفمرداخهرا،والحهوانلنهاتلىممكنا

المدلر8وقحسهن،رالحهوانىالزراهىالإفثاجتحس!نمهلانلىملموساثلأدما

الينهنلىمنها!تضلصكهلاحها،فمومن،الأمراص!عضتشنهصهلى

المستلهللىالمعالاتهل!هلىسيكثطورثعدالوراثهةوالهثلسة.الألص

وصمةالكونهعار6لىكههرتلأدمقملأورمعهصتطرمعاوالهعهد،العرسي

وتلدمه.لأنسان

الفقرىالعمودوجراحاتالصلاة

ابعرافى-الظتمولتشمنهقالدكتورثمارللعوتمرتالهةملسةولى

اللعرى!العمودالدثهلأةالعراحاتلى6الصلاثرهن!هحثهالممرسناهثمام

!كدلاحرحمنالمضرولىالانزلا!لرلعطرأطةامتكرم8591هاملىفهحهث

ثدر8مع،العسملنسيةمنا!تحطهمومدونسم03منمدلاسم2عنطوله

يعوىام869هامولى،للععلهةالهومفلسفىالعالهةالحركةعلىالصرش

فرلةالمرشطالرمحهثالموضعى،هالتضد!رالععلهةهل!هلىيمرىتعطوو

الدوائراهتعامداثارالعالمدىمر8لأدلهلا!مدثه!دمهههلىسائراالععلهات

الطههة.

اكحثلضذث،العملهاتهذهنعاحو!عد4هائلايلملهقالدكتورويستطرد

معارسةمنالمر!ضتمكنطثى،الععلهة!عدالطههعىللعلاجطرعلةامثلعلى

لعلعاءالمغتلفةوالكشالأ!حاثو!راجعة،معكنومتكصرلىالطههعىنشاطه

هـعدكن!نىمأنالمرسضا!صىأحدهمااكتشلمثالماضهةالصنواتبىالعالم

الصلاةلىوالسجودالركوع!مركاتالكلامهنافلارنتكومها،مراتخعس

8.الصلاالاءومهنؤعدد!حركةالطههيولصصحما!نالتامالتطامقووحدت
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ومئرهاالطههعىدلعلاحطرطةدعثللن5ث!أخرهالمادنكل!دل!رهيك

و!هنالكلامهلا!نر!طت!صنلردها،وليىمعامةلى!كونلنهوتأفهرا

وسعدالنعع!الععودللعصا"نهلاحهى8لصلاكلىقمدهالعماعهةالصلاة

)مراءكعدل!لرشملن!قضىنظامقطههقلى!دذهـلللل!،معلهاتهامواء

،مراتخسىلهوملىالععاعهةالصلاةمودى،ساهةرهطمرمنماهـهعالعملهة

ولحدلسهرركعدالكلالنثماطهميىلعودةمنمعهعاالمرضىتعكنوملللة

كستمرهلىالمر!ضنيدالعالموهستكمفهكمرمزلمسمنلى!انعاهللط

الطههعى،فملماطه!ىكهطاالعولةالمل!ل!لى!مام!س!الطههعىالعلاج

لمالات.ا!سنلىوهلا

المرتمرصياتثو

الش!د،لأزهررهامةتمتلاسلامهةالالههةلللريسلتمركز)نطماء(11

ومستعروئونينصلهنالهتلنملىاللألموة.معرهو!كون

لاسلامهةللولفىلهالماهكةوللرمزللركزهط!هنومنكامل

...يلطرسحةالعضاكالى!علصطرا!النلهىالرا!لتيحهدالصمعطة

وصىالكد3اللأرأنأ!لتعنهتسفر!ا..رفضهدللل!مولزوطن

ال!خىالللهيللاستدلالاتالهراههن!ىملاضدة،المطهرةالصث!

و!هلس.اجعاعمن

لاسلامىالللأ"وموكهةالعرهىلا!تهادمواصلةضرور8(21

ثهحهدلضلقمعاصرليتهلدلىضوامطهظللىالعصرلمسثحطثات

لاسلامى.للطيلاسلامىالفعهمفهوم

ملهومالىتحتاجالتىواللعههةالطههةللامماثاللراساتتهالل31(

توحطها.هلىوالععلوثعررغهامشترك

الههثاتةكافمع!التعاصن...مصرفىدورمة)سلامهةميلةاصدار141

الطمطالسهةالأ!حاثكالةالدوررسةهلهفىوفنشَر.المعنهة

الععهع.علىالفائدةتعمحتىعلهها،والمتلقالمشتركة
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الطههةللعمارساتوالعلعىالفلهىالراىعلهه!ستقر!ايلالتزام(15

مستعر8.كصلةلاسلامهةكالدول

المؤتعراتهدهعلىلا!فمرالهالأزهرلاسهامارتهاحههنالؤقمر!علن61!

مصرأرضهلىتنععدوالتى،يلأسلامهةالطههةالملاههمتتناللالتى

غهرمWأكةلصدورتلالهاوللله،الاختصلصصاحهةالعهةكاعتهارها

!صرعها.صحهمة

متضمنا..صحتهاهلىالمتلقالهمثلنمفمرمعلة!صدارالتوصهة71(

الشتيلةالأسلامهةالدولفىعلدتمؤتمراتلىدريساتمنسهعهما

امتهادكلمنللاساتلادةالللأسالريىوتهمهدمهدهـالتكامل..

يلضعار.هلالىمملص

الللهأهلمنرفهعسمتوىهلىمفللةمتضصصةندوة)هامة81(

مو!د!دسملامرارهايلأسلامهةالدولمنممثلههممع..والطي

منها.المثمرع

مناهحفى..الظنهةالطمرعهةالملاههمهلههلىملتركهبنالاهتعاملم19

الدوللىالعلمومرأكزهيامعاتمضتلفولىالمتقدمالتعلهم

P.سلامهة

!شكل..الاسلامهةالشرسةظللىالطههةالمعارسةملهومتوض!1011

كاتةفىالطههةاللولهةالمؤتعراتولىلعهقوهلمىمدروس

خدمةلىيلاسلامىللهعدلابرازا..للطيالمضتلتةالتضصصات

تضروالتى،المتععلةالطههةالممارساتمندل!اضها!المعتععالانسان

المطلو.العلمىالمستوىلهاكتولرينعلى،ولطرتهكالانسان
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الطمىللاامعال!!اولأالعالمىالموتمر

والعكةألالرأةلى

القرأنلىللأهعازلأولالعالمىالمؤتعرعلدوتوفهنتعالىاللة!عونتم

8014صفرمن28-25منالفترةفىساكستانأماديسلاممدهنةفىوالسنة

21هـالموالق - 1 Aللعامعةالمشتركةالرعاكةتصتوللك،م8791كتوصر

ورا!طة،والسنةالعرأنلىالعلعىالاهمازوهفةا!اد،!سلامالعالمهةالاسلامهة

المكرمة.!عكةالاسلامىالعالم

لى!كمارل!كعا،لولة52ألىكنتعونهالما228المؤتعرهنافىيشتركوثد

مرا!ها.016الموتعرهنا

اختهارهاتمتفصصاهلعها،15غطتهلعهاكصئا78للعؤتعرفئ!مَولعد

العالم.فحاءكلمنللمؤنعرلرتمت005منكنر!هنمن

عددألىملاضلمة،هامةحلساتستعمرالهسوثتلكمنا!صمةتعتولقد

اصماكهاصضورلعدم!موثستةاستهعادوتم.المتفصصةالععلبلساتمن

مالمؤتعر.لإلقائها

والمستعرةالثاكتةالحدكثةالكشوهـالعلعهةتثهدكعنىالعلمىوالاعصاز

ماتلاقوالهقهنالقطعتلهدمأدلةالمطهر8والسنةالكوممالعرآنفىالواردةللمقائق

والنظررسات.الفروضدون،المتخصصهن

ولحاءلهما،محعدصالناثهاتالىفههالهحوثداعراءوتهدهـدراسته

!لوبلىالهلهنوتقوىالا!مانوتزسد،المؤمنينلفهر!النسهةالوحىمن
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وتدكرحكمهدهمعلىوتعهنهمداسرار.،عمائههعنلهموتكشد،المؤمنهن

مرامهه.

طرقمن!طرقالعلعهةال!عهلأةعلىالسنةيوالكتا-نصطلأنصحبكعا

خرحتف!نالتلسهر،واصولالسمارعوملاصداللفةلعواعدوللا،الشمرعهةالأدلأ

ونفسالوالهعلىحقهقةتكنلمالنصمعانىحعوععنالمدعل!العلعهةالمقهقلأ

الأمر.

منوالسنةالقرآنلىالعلصألاععازمباللىالهاحثمكونأنهـسعب

علىلدرتهالىاضالة،قضصصهمفاللىالعلعى!التأههللهمالمشهودالعلماء

اللفةثواعدوفقمنها،طلاستنهاطمصالرها،منالصمرعهةالنصوصفهم

!ضفىفهعاالشرههةالعلوملىالمتضصصسكستشهراوعلههالتلسهرهويصول

و.فههالاععازوعهعلهه

العلوملىالضهراءنيمعمملمعصوعاتالممومهنهنعومك!سنحسن

والضمرعهة.الكونهة

نالعلعاءالمفسرستعععالتىالععلوميعوهاتالضهر8ليانوتقوم

توعدحتىالعلعىالإعيازميلىالدراساتداح!راءالهحوثي!عدادالكون!ن

العلم.وصعائقالتنزكل!ععانىالعالِمتضزجالتىالتعلهعهةالمؤسسات

طى4ماالمؤتعرهنامحومنوكان

ا!اجنةعلمهجال!ىالعلمىالأعجاز

!مث!هنهامن،الأبنةعلمتناولتعلمط!حوعالةالمؤتعرلىلقت

لمالعلمهذ!انالىلههلثمارG..حم!امح!ك!8ع3جوررشيرس.جللهروفيسور

منالرغموعلى.الحالىالمهلادىاللأرنمنالأر!عهناتلىالاكههرمشكل!تطهـر

اهمالىالاشارةلىالحدكثالعلمسهلاقدوالسنةالكر3القرأنل!ن،ذلك

داخلالمنهن!تطوركهدالقرأنذكرفدد،العلمهذ!فىالعلميةالاكتشافات

ثم،كاللحمالعظامتكتسىكهدثم،عظامالىمضعةألىعلقةالىنطفةمنالرحم

تعالى:قال.النشلإ()مرحلةالانسانكشكلشهيهاشكلاالجنىكتخذ
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لىثطلةمبللهثم.ط!نشاشه-سدةخلعلا*ثصاتأولملد

هفلعلاهضمةالعللأةلضلللاهلعةاللطتخلعلأاثم.هكضلطو

المؤمنون/أأخراخلط!عمأثاهثملصاالعطاملكسطاهطاماالمضت

-12.114

ىديلانسانىالعنونتطورلمرلحللكد*الدرأندىد!دالدىوالترتمي.

دسملرئهسلستلاL(Keith)!طمددكثاللكثصرقلىوهداللقة.لهاصة

لىللرتعر،!ىللعكلمملهلىالكندهة!ورنتو!لمعةالد،!كفهةالتملمرء

هـهادىلصدككنلمالعنضتطورمرلحلا!لكر*اللأرأندهه!صلرالل!الودت

اللرنحتىالمالةهلههلىالوضعولستعر،للرلحلهدهعن!لمهئا!ر!

هطدى*الأحنةهلممنعز،الينضمرلطوصد!صهحولم،العم!مرسن

.هالفرن

طهـنلىأ!فلعكم4النالهةالكرسةلأت!ىمحثهكلمور،5وللمار

وفل164./الزمر!حمهـأسدد8ملعل!ليخل!مع!مقخللايمهاثكم

والنطصله،الرحم!للوال!م،مطنم!لر4هىالثدثلكللعلتاهتهلرللعلأولمنانه

!الين!ن.م!طالدى

تعطىالتىلأخرىالعرأنهةع!ملتمعضهن!إن،لعلامةهلاوشصك

)النطلة(لأوللالطهـر.نعوهلىالعنسما!رالصللعرلملمعيةلسعل!

طكوتلىلللكرهالمنوىمالمهوانلأفثىموشمةاخصاليممملة!!ل!هر!ى

العلعة،العرأن!سمههعاكما!هعاالعنون!مكلخلالهماططورمرحلتان

!اللحمتكسىثمالعظامثنموحهثالتثمك!مرحلةللك!عدتهما.والمضفة

لأخيرةوالمرحلةصفهر،)نسانمملأمكل!مهههاالبن!ن!مكلهـسمهح،والعضلات

السرى.النعوفىالعنهنكاخذوعنلماالنطملامرحلةهى

وصففىالخ(...العلعة،)النطلةالقرأنهة!فاظالشضامموريقترحوقد

الأستاذJ(Marshall)!ح!هبونسونمارمنمالالدكتورواضاف.العنهنمراحل
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للعؤلنر!مهالدىممثهفىم?Aافهلاللفهمولاكةالطه!ة!هلرتميامعة

معتنسمالتىالمصطلمكو!لىلقهىالينوننعولوصدالعرأنهة!فلظلن

علملىللاستضداممثالهةمصطلصات-تعههرهحسي-وهى،الرحمفىالنعو

الأمر،لكتطرهدممملمكلفي!مهون!مثون-لنىال!ىالأ!نلأ

ملارقام.العنهنفمومرلطكصفونمعلهمالدى

الضا)عونسهـن()ماريملىوكل

ه5!الثرار،الر3لىالنطلةلطتستعرالدىالمكانكسعىالكر3القرأنلى

لاالتفاص!منكثهراالعلممتشدلأخهر8السنولتوفىيلاستعرار،مكلنا!

للينهنومستلأراسكناحونففد3.(للكون)القرارالعلععالوصد!هداكتعلق

هضلاتوللر3يهضا.الفلاءللينون!لرفه!ىمالاضلفةالثمهر.تسعةلمت

له.ومرسصامنلسهامدىتكونحثىنموهزطمةمع3تتسعلعنونتحمىولرمطة

للاستلرارالمنلسييلكانهلتضعنلمرىوسامكلوهمةمسائلاليذ!ن!مملط

ولنعد.

الرحمهلاقةالىكشهروهلا،!حكام،مثفت5)تعني)مكهن(وكلعة

المل!وول1)تعلىثولههىللعنىهطتؤكدكرسةليوهنال!لأم.ميسم

مكهنلدملأاالهه!اثهفالكلعهللعاللأهسىه!ملأخلصهمهاثعص

401.!سد/يع!ن(أسورة

تيو!دوسطلىاليسممنتصدلىالرصمطع4الضاالعلامةهناوثال

موضعهفىمثهتاتععلهالتىدلاهـمطةوالعضلات!العظاممحاطوهو،لكلهة

العرارمأنهللرحمالقرأنىالوصدنيدوهكداالكر*،العرأندىلكركماه!حكام

وعلاقتهالرحموظهفةالوصدهد!اسنحث،العلمهةاللعةغا!ةدىالمكهن

من.!عل.معرولاككنلمالدىالأمر،كالحنلن

يصهحعلقةالىتتمولحهنالنطلة4سعهسون()جوىالدكتوروثيل

الرحم.كمدار!علقانهكعا،المركمهاهلىتعيئىالتىالعلق!دودةشهههاالحنهن
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العللةيييبممعرلهب!بيعي!-بببببني!بئكلبكبنببلإأيئبيب!-وميإ-رضلِ!،يينل!-

لمببببمببنصبنيخلإب!إبه!؟!طعهب!وبئب!ءبهئوليإبلضببة7،!لإبهئيا

ماهره!بعىاه!بنلللهلن!مكولا.لأسئلنأثلر!لههأتطهرمحهثمعمعها.
،11اه*!ك!دممطكمأ*ول!-2-!

الميهرحند!لم،للفاكةولدل!ملاصم!رلل!دفةنجيمفيخممةالكد3،ليعرأن

هلهمئن"لئنثق!لأرلأ+نككرفئمقل!!زْهن!*نعأزمن"ثؤشنولىئىلدفضت!مم

؟*؟+"،-!؟،ملمكا--ى!-!إ-رزلى.-*لى.ض!"!"-ت-ةل!1ي!تفيا/-++ش"؟إوبرثص-!د6حكفتم+

آ8ئم-!َ!*ش)!لم!ا*،!!صي،،.،-

بمؤالضا!عش!مإمعفطوَر!-فندهورصمْعر()ف!نكتورللاهأ-نحاضر8لذ.؟-ر-.،كا

*ءتاص!ت!م!،!لحش+

يلضدةتحوكمنّالكر3الدرأندىلالهما!اههلذصدقل!ار!ى،العنمنلنعو

اللممتكور!ا.لمملاليهبل!بنلى*شهيب!م!وليللل!!مصث.عكلامالى

الثلمن."فاشبوعقئ!ك!"للك،العظام!موطوق!ئهوالعبملاس

اللاء،"التطبيمنثغحتبمتجرلة4ييهرمئمالغ!3أ+لأْافئبنئلأبقالمْاقتاوسبتطودًْ-"-ط+"صة

ول"بر-ولفىشافَفمّفأالىصئفنيمص!موفعونلمممعوللىالتتترءفثَظم!للأثنار8!ى
لأ--ا؟!.إكليمّب!"-*لمقي،!3!"لم:-

هلأم!ل!لك

8كغ،-الل!ى:.*"فهعئوة؟!ضوفي+ثْق!م،وفقن!ؤ*!ككذةَفي-!تثهخفما"تخذ!كخص"لا

! ةالم!ن/رفئنكأطّ!رة!ضئمنهئكالل!!خحصْال!ك!ث!هف!كتن!3ْ-

وفى!ئكفثئكأ!غ!!خفمهلمها،صم!!لا.أخراخلعاللاهعأثلهاث!

?!،!نزع!؟!ث!هتبه!إ،كبئيبلكيعصم!م!مىيعالبيث!ي!يجمعيبعاِ.؟+

نأ،*ابر*ملإصُ!!ال!28كللمذرو-نيى!ينر،"+!/!دكعور!ىشقيشبخ..-

ثهقوثنيحعوالبوكلرغخ!ىجم!ط!طةالك!ل!يظ!ثتيعة؟كي!غتى-،+

..42!.*+ءسج.3بمل!م!يمبعلى&جمننفلأن!لائمم!عي!!ه8!ول

ثكس!امحهث،للمعللثلمنلأسهوعنهامةدىالانسلنىالشكل

،ع!!م!مهال!لىءالل!.يوظائلها.أمضاو!مي!كل!توبدالعبهـاه!ظير!العضملا!،.
كا:!!ت--*3وء.ة*---"!!"ت!مه6!ش:ط،،ول!تى،-ء-ص-.كعف!32،ول.فاحمور-قي.

م!ثلإ!-جيوث!ما?و!ب!ف،طئهيمميجابي-."2د.*؟وويل!،!و؟*،!!6!ش

ولالا!!ى!غلإءالالمكلببهرِول!!!هم!نج!اغج!امم!ميبهاالهان!!لآ+!اليمنن

ج!بى!ئن+!ئهناليبو!ئ!!"يهجمه!ء!ثاثهئهبن-؟يبيبرابدوو!هلاكل،المعررب.

اّلهيلى!!الأيبههو!الث!جمبثببري!حل!أ!بإييهفن"المئثبى!لإ!ييم،فى!يإ!ةببئابيكير/ء

س..3ا:-!---صي!-.-1/- !هء:394ئك!!ب3-*ا،ء-!(.!ص".ء،
.---ط!ص:س.ء*!2"..ء-7ل!+2.-َء--!!َ!.هـلم-.!.-.َ.-ول!.،-.
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زمن!ىنلينستطورلى*حللثهلهكلاسءللهى!ملروهد

*عنهكمصعي-وضىههد*!نسهلصهدللىهـثل!لى4وهوسها

قل4!ىرصله-نر

!ملقلصورهامل!*الهها،معثلالةو!سعوتثتتلن)!مدملنطفة

فهعضى8التىلم!ر6طره!6لهلثم!عهارلحعهاسللما!رهاسمعها

ملارهلعىاهعلر!لا،صمهصهلىمصلمص!دللل!(.!ص!لحهماهـ!ك

.iaصدللل

صيةلنا!ىالعلمىالإعجاز

لمللنأكلا،رملهزلحقلهوللىالكد*للرأنليلنممهةلكرسه

116.-15/لعلقأسورةضم!(كدمةثم!ةمدثصيلعصعامه

هـهى!اللأهلىث!كل!هـي4ثعالىلهولهلىهيسورةلىلرتكعا

صططهلى-!حصهعهاأخةهو*م!ةهنما!سكم

60(05أ*!ةمحي

ثميوهد.لةلعنةهلههعهلىاىلىلعلقسمنةأطاكؤلتهـهه

كننهلملنن!ا"،هو*ضضهعضمعنىككثص-اسلنلللصوهت-هـمنهم

رلنممهة.ممصهتهمزحرلنلحدنولمولعنهالدقل!منَدماهوديمكللس

ىدخطث!معالها.دىكلامةحهللىرنممهةلممهة.لعلىصع!تىللنطقه،هى

معلها.

النلصية،موضوعتنلولامحثانللؤتمرلىلقهتلتمىاليمة!هحوث!من

هولأزهرطي!كلهةالعصمىلعهازتضر!!ملتلةلأحددهو4لهص!*ول!ا

لمعانىممشعذيئهفهالفملالعلامةهلاثكروثدكعل.مصطلىلحعدلدكتورْ

منالشحصععاضصدول!دلنهايلسئولةالنممهةعلهفةهنلتكرلحكهم

المسئولةالأخرىالصللتمنوغهرهاول!طأطص!ليوالكذم!لصطقصفك
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هىللناصهةاخرىوظهلةلضهفتفعدهودسور6فىلعا.الشضصطتكؤنمن

عنكتميماطعد"،و!طرلسةالمنمضصتصرفلتعلىوالسهطر8الههمن!

الطههةالمراحعدى)الندصهة(الرلىمدكلوظاثدوعنالتشر!مىالتركهم!

مامعتعاماضدقدلكلنكع!مصطدىلمعدالدكتورلاسثادأكتطمدالصهثة

العيههة،الأملعهةالقملأمرةالرلىملدمممتوىح!ثالكر*،العرأنفىلرد

وهىواللاكر8،والتركهزالتفكهرمركزمنهلودامركزااللطمر8هل!هوتشكل

والضطأ.والص!للاوالكليالصدقامثلالملمضصهةلافسانلتصرلاتالمىمهة

الشر.كالضهرهععليلهالةهلىالافس!تمثاللأملمر8هلهل!نكللك

كانتالتىهىمهامدمرةالرلىشعرملأدمال!منلتكلالقىوهد!اللطمر8

الههتمندصلىمالمنمر)لا!النمبىمثوعدينملى-ملههايلألعم!-مهليهاتحث

ن!نهاثمومنكاد!ة"خاطث!أ،أثاصهةمانهااللرأنوصلهاولللك،الحرام

الضاطط.الطد!قهنوترتدترتدعصتى!عندتضذأتستمق

وهو،الضواصناصر!مىالدكتورلعا.4!الناصهةالمتعلقالثانىوالهث

العصكرى!المست!فصلىللرضىمعضعلىلحرمتهلعطتيار-خلاصة

السرطانهةالتورملتمكلالانساننلصهة!صهيخللوللنتههنحهث،!الطض

سلوكدىقمهراتحدوثا!طدىرالمولثالدلملىوالنز!فوالضراج

للاطكصهحهحولهمنع!خرسلطشونمراعهاحكاحونلنمنلهدلا،لانسان

حوله.صفرى!اكمهـىولا،وهيتععهو!مرتهنلسهنحو!المسثولهةللطمعهـر

العمنمرةدىمنركداصهيمر!ضلللرلسةخضعوااللسالمرخمى!هنومن

كانفهالاواعهاكانالمصال!ينومعسهار8.لمالثنتهعة)الناصهة(لأمامهة

لوطرطهلىطاكلهمنكلهـضردلأهريانا،!ملمىكبنحهثالسلوكغوس!

كاملفىوهوعملهالىعلدلثمهرسث!لمدةالشعرالذىالعلاجو!عد.منهطتر-

."ناصقه،شلهتلنمعد،العلألهةثوا.

الحدرلعالممكنمنانهLملاكتوصهةصحثهالنويصالدكتورواختتم

التىالجراثملهعضارتكاكهمعندنواصهـ"لىمضللالمصاكهنعنالشرعى

08،

http://kotob.has.it



كضروةالهاحثوفصح،اراستهمعنخارجهؤلاءتصر!لأ؟العقاليتستهعمي

)قامةثعلالع!سةارتكيالدىالشضصحالةلتعو3المضتصالطهييستدهاء

.هAdaالملمرعىالمد

،لأرضالماءاختلا!لى

فىالكر3اللرأنلىالعلمىلاهعازهنممثالموقعر،كصث!هنومن

ورتاهثرالماءهلههاللازللأال!لاهامدةالأطى)!ع4نعالىفوله

5(.الم!/أسورةمه!(ن!،كلمنمانهتت

كلهةفىمععلالذى،لرغلىعمرطمياللكتورالهمثكاتميو!فن

!ودىحيث،الساكلأةالكررسةلأكةفىالعدمىالاميازصيلسهوطكيدهةالعدوم

لههاما!انهاتولننفاخهاالطمنحهههلتاهتزلزيىالنرمةعلىالمطرمها.سلوط

الحههماتهلهلأنهلههاللاءسعوطهندالنر!ةحهههلت!تقيزوممد:ملور.من

لتتمركثستعرلنلهلحعالللنلهالامدالملممنا!وهل!ه،كهرتكمحنةمصعل

انتلاخيعا،،"!ترمللظةالعرأنهنهعهرماوهلاكهر!كها،معادلهامالتعد

حععها،لهزلل!طهعاتها!هنطظالدىالماهلامئصاصهانتهيةلهكونالمهيهات

الهلرةتهداالماءفزولهـهعد."هـمت،مكلمةالكررسةيلاكةالههالثملرماوهلا

افمتت،.!دلأرضتكونولممهل!االنعولىالتركةلىالميعود!

هتنوعةيحوث

تناولتحهدةاخرىكصوثعلةهن!ثكرناها،التى!ىالهحوثهـ*ضافة

للدكتورمحث!هنهامن،والسنةاللرأنفىالعلعىالاععازمنمضتلفة!وانب

كعرضالتىالدسيولوحهةالأعراضعنالنعا-دههككشدالمفرسالدكنصلاح

و!مث.حرما،ضيعاصدؤ!صهححثالسماء،فىكُصَعدعندمالانسانلها

فطه6مهتا،قندللوعثعانالقاضىاحعدللدكتور!نالسوداء()الحهةالهركةحهةعن

الاداءكلمنشلاءلههاالسوداه)المهة4!الرسولثول)عحازوصدقصمة
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هددعلىعلعهةتعارم!ي!عريهالهاحثان!امفعد.الطيلىنعهميوداللا(المت

حهازعلىمنطمطا!راالسود!اءللمهةلنالثعارم!هل!هوكلهتت،المتطوه!نمن

التىالأخرىطلأمراضطلاطزالسرطانعلاجلىتساعدمالتالىوهى،المناعة

اليسم.لىالمناعةعهاز!صهـرحالاتتصاصلا

العلمىالاهعازعواني!عضعن!حثاالعالرههدممعدالمهن!سىلصوثد

الصاذنةالصضهـرخواصعنلههتحدثالأرضىعلوممياللىالكر*اللأرأنفى

ها,لصردالثىدالمعادنالللزاتوصلات،اللرأنأ!اتضوءلىاليولههةللعهاه

والطثوت.والنمصواللمم!والفضةكالحلهداللأكتاللألى

الأللالدولىالمؤتمرلاعة!مهت،المتضصصةالأمحلثهلهومعاني

الو!ائىالطيحولبىبثعر8مال!منععلماتوالسنةاللأرأنلىالعلعىل!ععاز

محثالموضىهلاتناولتالتىالحهدةالهصوثمسومن.الأسلاملى

الوثائىالطيتلروعلىالعلامةهنالههمرهناللأضهالميهدعهدللدكتور

وكان،السم!هصسلهكانحثللعلصر.الوللا!الطيهلىلاسلاملى

نكللةلهة!سنلزمولابهسراوصهلا،المدضةالعلعهةلل!عانقومطامعالعهعا

AAهطلأسلاملىالوقائىالطيلنكعا،مكصعةولاولناViمهداولامالهة

هلمولى،للافنسلالوضوءلىلانم!كمكل!لرسهفهو،يلسلممعلهدة

الفاحشة.ممارسة

المرتمرلومات

الجاهعاته!ىالعلمىلأهجازدرلممة!؟أ

الاععد!عضا!امالفناكةالثعلهمهةوللؤسساتالعامعلتالموتعرضى

مالةوتدهـسىاعدادعلىوالعمل،الدراسيمناهعهالىوالسئ!اللرأنفىالعلعى

العلعىالاعيازواحالهثأكاتكدراسةتغنىلنىمعهدوكلهةكللىعدمدة

ماليص،العلمحعائقلركطوثلكالمعهد،لوالكلهةهلهتضصصلىالطخلة

الدارسهن.للو*فىللهعهنوتلو!ة،للأ!انتعمهلا

87،!

http://kotob.has.it



أيمد&!لسهرمهسر،21

والتنسهق!دتعاون،والسئ!اللأرأنلىالعلصالاعيازهف!الوتعر!صى

الهلادلىالاسلامهةوالمنظماتوالههئاتالهموثومرمزالعامعات!هن

خاصههىمفلَىالكرر*للعرأنمهع!و!لسهر!عدادالاسلامهة،

لي.الطللىالكوتملا!ات

الكركم،ال!رأنمعلنى!رجمة31!

والتنسيقكالتعاونوالسث!العرأنلىالعلعىالاهعازههت!المؤتعرضى

ثرثعةب!هالادللاسلامهةوالمنكلعاتوالهائلتالهحوثومرأكزالعامعات!هن

الواردةالكونهةلأكاتمنوافهةمتعلهلألتمصصو!ةالكر3،اللرأنلمعانىلعهلأة

لىالعلعىالاععازمعللىمالعرهطالناطعهنفهرمنالهاحثهنلتعمنههه

القرأن.

هلمهة،مجلة141!مطلر

عالمىمستوىث!هلميميلة!حمللرالعلمىيلاهعازهتالمؤتعر!صى

ميالفىألتضصصةالهمومنمفمرئفنىَللاكليل!مةالعر!هةمملعتسرلهع

العلومفىالمتضصصينمن)حازتها!عدرالسنةاللرأنلىالعلعىلاعصلز

الكمن.ئثلومالاسلامهة

،لاهجاز!حوث!مفمجهع).لم

!تشعهعالاسلامهةالهلادلىالهموثومركزالعامعاتالمؤنعر!صى

المنحوتضصهمى،والسنةالعرأنلىالعلعىلأهيازمع!لىوالدر!ماتالهحو

فىالهاحثهنمنلدكرهمالمالهةالحوائزدرصدالعلها،الدرأساتلطلام!الدراسهة

المعال.هثا

العلمىهالاعجازكحوثمرمز61!

حقللىالعاملأصالمنظماتوالههئاتوالمؤسساتالعامعاتالمؤتعركوصى

ألاعجازلمحومتضصصةمراكزب!نشاءالإسلامىالعالملىالاسلامهةالدعوة
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مأأماد!سلامالعالمهةالاسلامهةالعلمعةضىكما،والسث!اللرأنلىالعلعى

النرفى.لهلامركزدل"نطماءتهالر

الههلأةهثململطموررا71

فىالأععالورمالالمالهةوللؤسساتوالههئاتالحكوهلتالمؤتعوصا!لمد

التىالهموثومركزالعلمىلاهيازلههئ!المالىالدعمملالمواينالاسلامهةد"

مناحلهمنهامتالدىللهد!تصعهعافطماطاتها:تعولمنلتعكفهاتنطمئها

تععقالتىوالدراساتالهحوثداهدلد،الهمث!لللتوالندواتالموتعرييهعد

التىالعصر!لدةغهرهموتضاطي،المؤمنهنللو*فىالهع!نوتعوىالا!ان

يلأسلامدهو8"لىالأمةمابلاههاماالا!انلهولفىالههاصمتكمون

والمرهلن.والللهلكالصبة

!81aاْالأصلهةالعلمهةللمحو&8هو"

الندواتمععدكالاهنماموغهرهاالعلمىالاهعازههنةالمؤفعر!صى

لتطو!رالضهر6وليانالععلمععوعاتوثكور!ن،الهصث!حلداتالمتغصصة

العامعاتهلىتو!ملهامتكاملةخطةووضع"العلعىالاعيازمع!فىالهحوث

المؤنعراتلععدنمههما!ضارمهاالاسلامهةالهلادداخللىالهمتومركز

8.اليدهدالهموثهلهساتعرخىالتىالدهـت

الحدكلةاوالكطموفالعلمهةسحوفى19!

والعلعاهالإسلامهةالهلادلىالهحوثومركزالعامعاتالموتعركدعو

الميالاتلىمتكاملةمموثخطةاعدادعلىالتعاولمنالى،العالمفىالمسلعهن

امتثالاكهنهعا،فهعاوالتنسيق!التعالنتنلهلماملىوالععلالمضتلفةالعلمهلأ

Uاقأفىاللةأكاتلىوالتدمروالنظرالهحثالىللمسلمهنالكر7اللرأنلدهوة

فىماستضدامهاالكونهةوالسننالعلعهةالملانقلاكتمفما!النفسولىالكون

الكاملةالتهعهةمنوانتشالهم،للمسلمهنالعز8واسهاباللأو8سهلتولهر

والتكنوليحهها.العلوممعاللىلفهرهم
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لعثيالعلعهةالمطواتملنحادالاسلامهةالمكوماتللؤنعر!صىكعا

ضىكعا،معثععاتهموتعدمتنعيليللعمفمارتالمهاعرةةالاسلامهولالعق

مشروهاتتعدولدى!المساهعةياهعلصرمالالمالهةمالموسساتالههئك

وسريد.لهموثومرسزالعامعات!هاتعومالتىالهموث

طلألثجها،!أاهلانللرمر!حو&نمفمرا101

مرلععثهامعدالموتعرمموثمنطمرالعلمىالاهيازههت!الموتعرمس

والتوصهاتالتعاهـروكل!لكللؤتعر،ملسلتفيللتالتىيلناثم!ملتضوءعلى

تحقهعاالاسلامالىالدعوةفىنتانعهاولستثعارطلانيلهزلآالعرسهةماللفتمن

الأخراجدىالعصبر!تعنهلتللكدىالاستعلم!مح،الهموثهل!منللهدد

الههئ!الموتمرضىكما.طلاقناعالتأثهرفىلصدشةلاهلامووساثلوالعرض

العلعاءوتكلهدالعلمومعاهدالعامعلتدىللصلضر&منسلسلةم!عداد

"هلاددىالاعلامووساكلالصصدول!موةكاللألئهاهالموضى!هد!االمهنمهن

المول.هلادىالمقالاتونشرالهرلع!طعللدللعمدمادتالاسلامهة

،"،+
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العبمىللاأممال!المامسالعالمىالموتمر

واليهةالعرأةلى

والسث!العرالىالعلعىالاهعازلههئةالضامسالعالمىالمذتعرهعد

الدلالاتمنالرغمهلىوثلك،مورهلت!موفقاهةلىموسكوالروسهةمالعاصعة

المؤتعرهذاخلالهاهئدالتىلاللترة،الحدثمكانزماعلهها!كدالتىاللو!ة

6هى - r9سهتعهر Ar%الثمهوللاعانههلركعدj&,Xفىلاصلاحههدهـسداكة

لدسها.

هنقفههيهاالطمفوههونحرلطالمامهعةحعهدةعلىومدالمؤتمركشد

ثلهلىوسمامهم،سنةوسهع!نخعسةمنطر-ماطولىيلانسلنيالميتععا-

تحلأ!قلىالدكنولطوماللىىالدوروضريدة!عهةهىالمعهلأةهله!فمثملإ

.مكانكلفىدلاستقرارلأمنا!رلرركدلكالهلاد،دىالضامفةالنهضة

روسها،لىوالمال!نالسله!منالمسئولهنكهلرهلههامدالصلهلةهل!ه

فىالدكنظلمنالعداوثالواالوتعرلمع!فى!اركوااللهنالعلعل!كهاروكل!لك

كالدكنالاتمللنروسهاصلأمكلاتل!ن،الههنرمعينهـسيملا،الم!مهوعهةالمعهة

اللهن.هلماءخلالومن

حضورلىالكمارروسهالعلعاءالكههرالاثهالللكأكضا!ؤكدهاكعا

IL&ستهنمنمثرثماركحهث،الطههةالعلومماد!عهةمنوخاصةالمذتعر

العلو!هنالكر!مالعرثنحدكثمنوععههمدهمفشهمواملواالمؤتعرهفىكفاعلهة

فىرغهتهمالعلماءمنعدديدىوثدواليهولهعها،الأ!نةعلموخاصة،المضتلفة

الاسلامى.الدهناعتناي
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الدوللولىمنروسها4المؤتعرلانععادمكاناموسكولاختمارالأسها-يمم

متشافولى،العلعهةالحركةاثراءلهىالسهمتوفهاالفضاء،!فزوهلمتالتى

التىللضرافةرفضاالناسمثرمنالروسينكعا،المدضةحلائلهامنهكثهر

ولحواهده.العلمصلاثقمعتتعارض

لىعلمهاتضصصاعشرأحدغطتمحثاوهشر!نثلائضالمؤتعرناقش

!الدكن،العلموهلاهةوالفهزماء،للارصاد،هالوكاثىوالطيهلأمت!علومميالات

العلعى.لاععازميللىالهمثوتلصظ

يهامثلائضمدىهالىملسةهطمر8احدىلىالهحوهلهمنلاضةوتمت

والعزانر،،َوالسوللن،والهعن،والسعولهةمصر،منعلعاءسايفمارك

زغلول.ود،نيمسالمود.،!دراناماههمد.4منهموكنداوسرر!كا،!ينيلترا،

عهدود.هاثهماحفظحسنود.،مكىلصمدود.،النمىنحسيمنصورود.النيار،

ود.،العمىلصعدود.،طهمصيو-ود.،الععطاثةعهدود..الزنلانىالميهد

منمللاستهنمانيالىوثلكسلد..هـسههرموو،حهث،عونسونملرشم!

للسهطر8خلضعةكلنتالتىالإسلامهةالهلادمنملتهاوسهعهن!وسها،

الشهوعهة.

الكههرالأمررمحىالعالمهالهماالمناهشاتهذهفىالأنظارلفتوهد

اللرآنالههالشارالتىالعلمهةالملائقعلىتعلهقهلىحونسونصارصثم!د

أ!هاولكنكمنلعالما،ولمالدنهاممناالملائقهلهعنلناكلنت)لو:الكر*

(.وثرواتكنوزمنلد!كمفهعاتزهدونالمسلعون

مرعلانهالىالأحنةعلعاءكهارمنمور،كهثهالمرولهسورقالهماولما

المصطلماتوضع!ضرور6وطالب،العنينتطورمراحلحولاللرانحد!ثعن

الكو3العرآنأكاهتهار،والسنةالعرآنلىباءماضوءعلىالأحنةعلملىالطههة

مثلدقهقاوصلاالحنهننطورمراحلمنمرحلةكلوصدفىسهقمني!

الحدهث.العلمعنهعدزالذىالأمروهووالمضفة(،والعلقة،)النطلة

،29!
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حية!ئسم!تمم!لأص!ىهىحئةعوهمأتجحتللؤقعر!مهد

لمحوه!فيمصعهمم!هوور.لمصص!!ضلضضمعحهثةممعرأهلاحها

،والتوتىمكلأالقالقكلض!فه!محلي!صوفعممصههمنمععوعة

حدطىفيثحدمةمكرححت!ع!،!حهل!لىالعصمى(وسمتمدم
ضطكللقمدةلك!"4!قرفىطتاطعهم!لىكل!مرةلهطمر،منميعوعلت

كقدفيثعوة!نقتولكنعال!اكلتاماهلههم

"دم!عىاليسملضكوضفطيمكسمىالدملسلعهزةثهنتوفد
.%09!سمةلكر*القركططفىأال!تيللعموهةهنالتوئرز!لعد

للومعر*نىمنتهـلتى!كوممكقزكفيلطمتيلاكتمفممدكلصثوعن

الكرصه8لغمصهر"!تمصقصلاهـحهاا!وفىلىالضوهسرمة6كلتطملف

مقعكهص!مليايص!ثم3تييالصعل!مقالأموأطهر
للمنصض!رشا3!نبحم!ةمهملادسكثعدونا.صاس!لد

!علم"منهطيمد*ككصفوه!اتمرسطللطرمةلقممعحلقاللل!،هلملى

!ت!ىكلع!لاى،!ق!دهلهضوعلىلطرسو.لكوتطمنلكث!رلستنتاحورسكن

حسال!لىلحلدكهمههدطيهد!ذفطانىهـالكمي4ممعدسحد.للعلملةلهله

النى.!سسمنصورد.المعاللة

موضوهع!هاكصاكلرس!عم!هاوللصممدنلمصهن!اشهنىهـسكن

طى)

*جحة.علمص!ار!خهة-خلنهة.

لصعد.م.،مانو!م.

لثطة.مرحل!4لجعمثىاللأطوومرلحل-

لحمد.م.،مانهـن.م

لركص.السحمبوصففىالعلعىيلأهجازاوجه-

اريمهم..م،مكى،حنئىمحعودهالزنلانىلليهدعهد،اثةههدأ!ن.م

.لرياححركةوصف!ىال!ر2ناعجاز-

!زندإنى.للبهدههد،فوت!رفت!راند،هطد،مكى
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+-ْ!"كغي،ا!زكئأئىيز.!عمدالئمىد،خَمس!امئضئور/دا.،لودحمممدد/

4!اْءاْ.ْ"لتنخؤللاالصحيةالبوائدحولبخاطئةالاعتقادات-
!/،+كا!.1+اجء

،لم-6*!!س.ءَ!وىهـكأ!)1/+/.2ةم-!

!"و"الهارعلىسد/د

الاجنة.،جمليمإفىجديدةهضطثحات-

احعد..م،الزندانيالممهدعهدمور،كهث
.33ا-0014!.-إ.3،-!!..لا-س--لا.----.ا/،/.لم-:

بر!بمء،9،!يم
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والسنة.اللرلق!ىالعدمىلإهجاؤثأصهل-

لحعد..م،الزندانىلليهدههدمور،كهثد/

.والعضلاتالعظام6الجنهنىاللأطورمريحلى-

لصد..مهالزندفىللعهدههد!ورنعر،.ج

المملاهى.حل-يلأكلزمرضامقالولامة-

الهلر.علىمصدد/

الليسة.والكائناتالوقائىالطب!ىوالسنةال!ر!اعجاز-

الص!ى.دالعطدهي/,

الطههعهة.والعلومالد!نههللعلأ!د!!هنالعوا!ق-

..طهمصعو-د/

الطمهعى.للهدممأ-الزنجههلى-

.rضwلمعد/د

والجدكد.اللدكمالعهدكنكشاولتهقلخرى!فمهادا!-

الصاوى.اصعد

!094
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!القوصماتالحقام!الثيان

2-6/9/399؟م(هـا7؟-02/2/،111)موصكر

ومعد،4اللأرسولهلىو!صلاموالصلاةذالصد

موتعرهاوالسنةاللرلنلىالعلعىالاعيازهةععلتتطهقهطهلهـعهـن

الفتر8فىرلل!،مور!لاكلمو!لتمعاهةميممكوملتليلممسالعللى

ولرسعةو!سان!لدلعامدلهـسهع!مهرمنالعملمرر!نمطمرا!السلهعمن

شهرمنلسالسيىالثالثالمرق!هـ(4149بر02/3-)17للهير8هثمر

كمتنسكل،م(6/9/2991-)3وتسع!نوثلاثوتسععالةلدلعامسهتمهر

الطههةلعلومملمهةمنوكلرالسنةلعرأتىالعلمىيلأهعازههئةمض

)لرسع.الثعائىيلأسلامىلالموكز!روصها

النياحمعلههرتيلور!دالمؤممرهداماعتزلزنسعليدتعصل!لنصدولمننا

للعار!مسهرةلىالمهمةالتارممهةالمؤثمرلتلصد!كلاصتهلر.!ىالمتولهعة

مبلىلىالعووالهلدثلكلاتماليروسهامعهورتةلىلانعقال!هنطراالعلعهة

سهعالاخنة!عهةالموقمرهداعلىخمفىالدىلأمروالتكئولومها.العلوم

نتعنىالذىاللكرىالاصلاحمرلحلمنمدتمرحلةمستهللىععدلهدوفه

المرحو8.آمالهخلالهمنصحلقلنالروسىللطمعي

علمهاتضصصاهشرأحدغطت!حثاوعشرونئلائضللمؤتعرهدمولقد

:معالاتفى

!!69I
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الأحث!.علوم-1

الوقائى.الطب-2

النلسى.الطي-3

الصيدلة.-4

(.لأرض)علومالهيولو!ها-5

الهمار.علبم-6

الأرصاد.-7

النهزط..-8

!الدين.العلمعلاقة-9

العلعى.لإععازمع!لىالهصثتأصميل-01

الملارنة.الأد!انعلمفىنظرة-11

المؤتعرلانعلادالثلاثةالأماخلالالأكماثهلهومناهشةهرضمرىولد

عدداضمتالتىالضاصةالجلساتالىاضالةعامةحلسةعطصر)صدىمدىعلى

.الروسنظرائهممعالعلعاءهؤلاءمن

الذىالمؤتعرهناولانعطلأمنيهةالروسهةلاعلاموسائلتاكعتوللأد

المتأثرسنالعلماءمناسلعواالدكنعدد!لغحلساتهحعهعتفطهةلىشاركت

عالما.وعشر!نسث!العلمىألاعمازكحقائق

الأتية:االتوصياتالمؤلقريوصىالملساتهذهختامولى

ا!اولى،القوصية-

والهيثاتوالمعاهدالجامعاتمعالعلمىالتواصلكضرورةالمؤتمر!وصى

فىالمطروحةالعلعيةالقضايامعمشكوراتماوكاأ!دتالتىالروسيةالعلمعة

السعىخلالمنوذلكالهشريةلخيروالمعار!العلوماستثمارعلىعملاالمؤتمر

العلمية.المجالاتشتىلىالمختصينالعلماءتضممعاثلةمؤتمراتعقدالى
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الث!فية،التوصية-

هلعهةمعلةلاصدلرالمضتصهنالعلعاءمعالتنس!!مردر8المؤتمرممى

الروسهةهدلفةنصدرموسكو،لىالههنةمكشلعلمنرل!مصنوىثلت

منول!لكالعلمىيلأمعلزمع!فىالمتحصصةمنطمرلهموثتعنىولا!لهزت

لانسانهة.لضمةوثوظهدها!شرهاالدرلسلت!هدهالعهامامل

الطلت8سقوصية-

والهاتالهموثومريكزاليامعات!هنوالتنسهقمالتع!نالومعر!صى

Yمتعلهلأاتمصصرمةالكر3اللأرينلمعافىدثهعةعلههةلمحرمعةدلاهللسلامهة

على!العد!هةالناطد!قفهرالهاصثهناطلاعلتسه!لونلكالكونهةلا،تعنولدكة

!كر3.العرأنمعانى

سولب8ستوصيه-

متضصصةدرلسهةلتعد*لطرسم!الهاحثهنالمؤقعركثم!ميهعضى

رالعالمى.الرلموسهةالعمعلت.لىالعلصلاهملزلضلاحولملها()لرلسات

سضلمضمةهالقوصئ-

مناتطمتهاتمتالنتىالهحو!نمثمرالعلمىلاهعلزللوتعرههنة!صى

لىنمائعهاوتوكلهدللانعلهزتوالروسهةالعرتكاللفةمرلععتهامعدوثلد

للتعدمآسانه!ملهومعلىالالتعاءالىيلاتحاهلتمضتلفمنالعلعاءدهوة

خلدالمدنعيالمشرقومههاللحهاةكعودحنىلانسانلضدمةونسض!هفعلمى

المظلم.الأنانهةستلر

الصاءسه8القوصية-

منالأمر)كدكرالكرسةالأكةلتلسهرممتعلاومهاانالموتمرلىاعلن

الأكةهأ(تعدونمماسنةلدمقدارهكانكومدىالهه!عرجثمالأرضالىالسياء

التالهة:الررساضيةالمعاللةكعطى.السعدةاسورةمن
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ثمهركلالممرمحارطولjLLL-00012الأعة بم-مرسر
منهااهـسستنتع

ث!تا.ملدلراوالممرلأ!هىم!نالمسلا"دىالتسر-رلتعرلأرش!منللسانة
س!ملى!-

العهممعوتتفق،الللكعلملىالمتضصصونمعرلهالامدطةالمعاللةوهله

يستنتاجهـسكنالعلمالىعدمد!اضافةوهىتعدسها،المعاد!رلهذ؟المعلومة

!تسيطهاالمؤتعروكوصى،المعاللةهلهضوءعلىالكونهةالظواهرمنالكثهر

يصمامها.!لسعاء

سرهةمنمدسهة!لىتلدمرىحسا-لىالملصود)الأمر(سرعة-1

تمماللطاهعة!النتهعةتهشالتثدالىتمتاجحساماتوهناكالفرا،،لىالضوء

الضوء.لسرعة

الدلالةذىالهامالموضوعهذ!لىالمرسماتمن!عزسدالمؤقعرور!وصى

ا!رتهةالعلمهةالنتاثعلاستضراجالكر3العرآنلىالعلصالاععازهلىالواضمة

صحتها.منوالتثدالاعتهارلتهذهعلى

الممابعة8التوصية-

الانسانخلقلططرلىالعرآنهةالمصطلصاتمنمالالالةالمؤتعركوصى

لللارسهن.وتعرسهاالأطوارهذهولتسه!تحدطا،ومثروصفاأدقلكونها

مطمثه8القوصيه-

روسهافىعلعهةندواتةداقامالمؤتعرهنامثلعلد!تكرارالموتعركوصى

المستلألة.الدولرامطةحمهور!اتا!ىو!

هناامؤتمرناأهمالختاموفى

منثدمتهماعلىلاتحاد!ةروسهاحكومةالى!الشكرالمؤتمرون!لدم

فىالمسئولمنكالةالمؤتمرونكشكركعاالمؤتعر.هناعقدمعوتحاوبتيسهرات
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نعدملنننسىلا،)درسها(الثعصلاسلامىوالمركزالروس!ةالطههةأساد!مهة

من!ععتهماهلىموسكولىالكمرعلهنالحرمهنخادملسفلرةالشكرخالصى

ههئاتالمزتمرهلا)نماحفىساهعوااللهنكلوكللكللعذتعر.درعاكةدعم

مرلا.وكانرا

مشدةتيملأمعواالدهنالهاحثهنلأساتن!ةكلالموقعرمطكرولضهوا

منهمرغهةالمؤتعرهنالحضورالكرسةالدموةملههنالهعطةالهلدلنههرالسفر

لاسعاديلأ!انطودماالتىالمهاركةالعلعهةالمسهر8هلهلىكسلامواينفى

.لانسان

***
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ل!ع!و"الإملامىالتوبىموتمر

الثلنىهـمهع27منالفترةلىللعلومالاسلامىالتهعههمؤتعرانعقد

3عمادىمنالثانىالى uJjM1لأ i(28/01/299-،2هـ?)صالح!ركزم

ورالطةلأزهرممعةفظعمهولهدلأزهر،ميمعةالاسلامىللاثمصنلدكامل

هدد!كان،وعشرر!نشهعاالمذتعرملسلتهطدملغ.الاسلامهةالمامعلت

ومهانمماور،ثلاثدىتدزهت!مثا،وسهعونلرسعةهونومطتالتىالهحوث

طى4كعاعنوانهها

لأ!لى4المعووا

!منابهو!دافهمفهومه.للعلوعالإس!ميسقوجيه

هتةمعوو

.للعلومالاسلامىللتوجههوللنهجىاللكرىالاطارايولا.

العامة.داسسهطهدافهملهياللعلهمالاسلامىالتهي-

الهند(.لكهنؤ-العلعاء-ندوة)هضوالندوىالحسنيهوللملص!

!هصائصها.مصادرهالىاللصورالاسلاهىلىالمعرلة-

وكلهةالالال!ةللشنونوالعهادالدعوة)عامعةالسماع!مصدلمدا.

.ماكستان(!طمالر-/الدكناصول

العامة.واسسهلاهدا!هالمعلومالاسلامىالثهيههملهوم-

!ا..
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محمدالامامملععةساكلا-لللضلهالعالىللعهد)مدهرالعطانمناعالطم!

.الر!لعى(-سعودمن

لاهلاله.ملهي،للعلمالاسلامىالعهيي-

.ثطر(مامعةالاسلامهةوالدراسلتالمثمدسعة)كلهةررلدممعد/دا.

العامة.طممسمهاهداله،للعلملاسلامىالثهييملهه!-

.الأردنهة(اليامعة-المفمرسة)كلهةالممهمسهدالعل!ههد/ْد

اصلامهة.ل!مةالعلعىلللها،-

!نعس(.عهنعلمعةالعلوم)كلهةخاثمانالمطلميههدمصود/دا.

اسلامهة(.هلعهة)ماسةالعلعىالهحهملهييصول-

.الأزهر(ملععةمنابالتيار8-)كلهةاللأمارامراههمحناند/

والهلد(.*طار)8الاسلامثحوالعلهمثهيكهد-

لاسلامهة-والدرلساتالطمدسة)كلهةئصلرالستوههدمصعد/دأ.

.قطر(ملععة

المضال!ةللعله!لاسلامى!لثهعههللوصساللكر-

الممعي.

لأزهر(.علمعةالزراعة)كلهةخعس!ىلمعدخمسرى/د

يلقهيهه.الىحامتهلىكأسامىالعلم.!صور-

الأزهر(.حامعةالالهنلصول)كلهةفرغلحسنهاشمكصى/دا.

العلومثوجطفىالاسلاميةالجاهعاتلانجازاتمهام4ئانها.

اسلامثااثوجيها

المالهةالعلومثيههدىالحالهةألاسلاههةالعامعاتمهام-

اسلامها.تهيهها

!!2..
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شسى(.ههنبامعةالترت)كلهةعنودالفنىعهددا.

العلهم.ثهيدىالحالهةالاسلامهةاليلمع!مهام-

الللمرة(.ملععة-الطي)كلهةالملسمحعدمصد/دا.!

اصلامها.العله!لههييليالحالهة*سلام!ةاليامعاىمهام-

.مدستلن(!لأسلور-/وهيهادالدهوة)مامعة!مهرينىايلأنععت/دا.

!هيههاللعردةثهميJ4-فىالاسلامهةاليامعا!اثياناى-

ال!ملامها.

!ر!اض(.-لامتعاعهةالعلوم)كلهةاسعاعهلمصدزكى/دا.

لههساالمعطةثهيههمع!لىالمعرسةاليامعاىمهو+-

اسلامها.

المعركهة(.للعلكةلم!نة/الأولمصدامامعةحوطملىالرحعنعهد

المملامها.ثوجههاالعلوتمثوجههمعو!ات6ثاللا"

طيه!صمامها6يضصها!ههاالعلومثههمعولا--

.!!

طعر!هة-الاسلامهةالدرلمماتكلهة)هعهدالطوولرردالسهد/دا.

الأزهر(مامعة

وطر"المها!ها،اسلاهها!هعههاالعله!ثهيههمعوهات-

..هلا

مامعة-الثر!و!ةوالهصوثالدرلسك)معهدالشائعىممعد!اههم/دا.

(.العاهرة

وطر"لسهامها5اسلامهاتسهاالعلهمثهيههمعودات-

هلا!ها.

!ثسس(.عهنعامعةالزراعة)كلهةنعهرمصدالفتاحعهدسعهدد/

اصملامها.مهاتو8العلومتهيههمعو!ات-

(.المنصورةبامعة-التركهة)كلهةطعيعةالذعهدرشدى/دا.

..3

http://kotob.has.it



والعلالح!.الأسهام!،اسلامهاثهيههاالعلهمتهمبهمعوهات-

الطض(.-الاحتعاهيالعلرم)كلهةالداودالعزمزعهد!نناصرد/

!مهامها!6اسلامهاثهعههاالعلهمثهيههمعوهات-

هلامها.

المنها(.عامعة-العركهةالالراسات)كلهةالتندىاماههمالمنمحعد/د

المعوثات.واهمامياثىثه!6للعلوم*سلامىالعهيهه-

مصر(.!لأم!را-/الصدر)سمتمفملىهوادممعدمودة

وطهـ!مبا!ها6اسلامهاكهعههاالعلهمتيههمعطا--

هلامها.

لندونهسها(.-)سلاهـسىالراذقعهدمنحلؤمفرر

oلمموIj.:لثاثى

وقعو-"الإصلا!الانممانيهللعلو!الإسصمىالتوبمه

سحديه،مناهبها

الاجتعاع.لعلملاسلاهىاللأوج!،ولا"

لىالحالهةملاهيوثعو34*مععاءلعلم*سلامىالعهه-

لاسلامى.مالعدمالععلهممعلمد

حامعةالأدابكلهة-الاجتعاع)هسمالهارىعمدحسنالسعاهل/دا.

.الزثان!ق(

لىالعامعاتفىالحالهةمناهيوتقور3الامتعاعلعلميلأسلامىالتومهه-

الاسلامى.العالم

الاسلامهة-سعود!نممعدالإمام)جامعالسعالوطىنم!/دا.

.(الرماض

!!4..
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الاجلأهاعهة4الخدهةلعلومالاسلاهىالدوجهه(لانثا"

الامعاههة.الضدمةلعلهملاسلاميالثدمي-

عامعة-الامتعاعهةالضدفةقسم)رئهسرضيالرحعنعهدامراههم/دا.

!Lp-سعودكنمممدالإمام (,LJ.)

ثطههلاثهاوثلو3*مععاههةللمدمةلاسلاهىالثهيهه-

لاسلامي.مالملالىالمالي

مصدلامامعامعة-الم!مرههةالعلوم)كلهةالصالحيصعدينممعد/دأ.

!هاش(.سعود-لن

وللناهعاللركهةاصوللعبوملاسلامىاللوجهه6ثاللا"

الدر!سهة6

للعطة.دي!كلهةثطرئةثمو-

كنممعدلأماممامعة-العلمىالهث)عع!ةالمكملمدمحعدالسهدد/

.الو!فى(/الاسلامهةسعود

.b-*لىللعثة-طهت

عامعة-الترسو!ةوالهموثالدرلسلت)معهدملالالدتاحههد/دا.

.(العاهؤ

!خصاثصها.مصالرها"لاسلامىالعصهـرلىيلعر!ة-

الشرسعةكلهةوالأدكانالعلأمد!لحمدعهدالمعهدالمفماهر)لسما.د/

.هطر(مامعة/لأسلامهةواللراسات

لالمر،8اللثاثعلهمقىالدصاس!ةللعلااهيالاسلامىالعيهه-

المسلعة.

مامعة-التر!هة!سمدرنيسالمناهحالستهلاعطهةمصطلىامتسام/دا.

.الأزهر(
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مد*.!علصثطامث!و-

عامعةالعلوكلهةاله!لهها-)قسمالملصودعهدعلىممعد/دا.

.(القاهؤ

يلأسلام.لىالمطهةالعرتالسى-

الز!ا!ش(.مامعة-التر!هة)كليمكرةالرفاهىلممهمهمددلم

و!مسها.الدلاسهةلللاه!لملهه!الاسلاهىالثهيي-

الإسلامية-سعودبنمممدالامام)حامعةشوقيصدمحمود/دأ.

..هرياض(.

العرمهة،.اصول5لمعلايلأسلامىالعهيهه-

!مععى(.ههنملمعةالتدس!ة)كليهلىسعهديسعاه!/دأ.

العصهـرهعا!رهموءلىالمعلعض!ر!هةهلأاهيكعو*-

لاسلامى.

عامعة-الترمو!ة!الهموثاللرلمملت)معهدمدكيلصدملى/د

اللألمر8(.

للعلمثرمهةلهطع!الاسلامىالثميههمعا!وخلاصة-

الصمالهةلادمانههكاترصط344متكل0mطع
لأخرى.

الهوسنة/سرا!طو-الاسلامهةالدرلسات)كلهةنا!هتشهلهتمثىععر/د

والهرسل!(.

المسلم.الللصيللاخصاثيالعلعى*هلل!-

ممعود.!لمحاتهالمنعمعهد/د

والسنة+اللو؟منالثعلهعىيلاتصالقللهات-
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!كلهةتكنوليهاالتعلهم)لسمالفرعلنىمهدالسلامعهدالعظهمد/

.المنها(مامعة-الترههة

العالملى!طههلأاتهامعض!عو*للألهدهة*سلامىالتدمهه-

العاصر.الاسلامى

م!عدلأمامعامعة/لأمتعاعهةالعلوم)كلهة!لعوسممعدفيمهده/د

الرطش(./سعودا!ن

العانونهلعلمالاسلامىاللأوجهه4رلهعا"

*هام.هلم!عدصليالاسلامىللله!-

صنعاء(.مامعة-والعلنونالم!مر!عة)!طليالثمرلىحسنهلىد/

الددكهلللا!ن!*سلاميالثهيي-

الاسلامهة-سعودفيمحمدالامام)حامعةشلهىالهالهععمدصلاح/دا.

الوساض(.

السثاسهة!للعلوملاسلاهىالعوجهه!خاهسا"

ساسةللعلدأ،لاسلاميالعهعههمدههملصهاهةمدخل-

الصطسة.هلمهلىططهه!

مامعة-السماسهةوالعلومالاثتصل!)كلهةمصطمىالضال!ههدنهلين/د

.(القاهرة

4لأ!ثصادلعلملأسلامىالتوجهه4سادسا"

الاسلامى.IY21&Ljلىالعلعىالهثمله!معمكلات-

سعودينمحعدوالامامالنصور8)عامعتىالنعارعلىالهادىعهد/دا.

.(الاسلامهة

الالثصاد.لعلمألاسلامىالثهيهه-
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لاس(.ايلأ-ههدفيم!عدملمعة-السعول)كليصمرىسد/دا.

الاقثصه.لعمالاسلامىالعهيهه-

عامعة-السهلسهةوالعلومالاهتصاد)كلهةمنصهـدحالظعلى/دا.

.الللمر8(

دراسة،اسلامهاالعلومكهيههثموالأغرمامعةتعرمة-

هثصادلة+

الأزهر(.ملععةالهنلت)كل!ةلحعدالرسهممصدسههر/د

.4الادلرةلعلمالاسلاهىاللأوجهه4ساكعا"

الالردتطوسرلىمهسهلالامةلعلمالاسلامىالقهعهه-

لالميعع.

اللاهر8(.حامعةالزراعة)كل!ةللنوكلمصطقىالدسهلاء/دا،

لأدالة.لى*سلامىالعيهه-

!ال!محمدمتولى.لتص

العامعا-دىمعاليثهوثعرم!لالار8لعلمالاسلاصالتي-

حالها.

العامعة/يلأسلامهة)الكلهةسرىالمنعمصدسههر/)دكتور8(للات

.طدور-!ة(

الأدبهلعلمالاسلاهىاللأوجهه4لاهنا"

هامة.يلأسلامىلأد!يسعات-

العالمية-ألاسلامىالأدبرا!طة)عضو!صهوسمهاركهـمهعهداحمد

.(الأردنمكش

مناهيوثلد*(العدس)الأدم!لعلمالاسلامىالتيعهه-

الأزهر.معامعةالعرسهةاللدةكلهاتدىالمالهة
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الأزهر-!امعةالعركهةاللغةكلية)ععهدالسعانعلىمصود/دأ.

.ل!عنهور(

الناربخ،لعلمالاسلامىالنوجط4ثاسعا،

يدالثال!مثاه!وثلأ!3الثال!لعلمالاسلامىألعهعهه-

الاسلامى.مالعالمالعامالتعلهم

حامعة-لاسمبنالأدا*كلهة)ععهد!رجالرحعنعمدبصد/دأ.

المنوفهة(.

الحلولمالثهـاحلللال!الصالهةالكثا!ةهلىالمأخ!اهم-

اسلامها.قيههامثهعسا

.فد!اش(-الا!تعاعهةالملوم)كلهةالرحطىسلاند/

هلههموصىهنثال!من+ئنلهعااسياثططادماءات-

لمواحهةWallهد!ةثال!!سلعةىالوالحامةفرهون،!عنالسلام

*دها!اث.تله

(.العاهرةعامعة-الطي)كلهةثامتاصعدسعهد/دأ.

ثطدمعاثهوتعو*للأعلامالاسلامىاللأوجهه4عاشرا.

الحالهة.

المالى.الاهلاموتعد3للأهلامالاسلامىالتهيي-

.الإسكندركة(حامعةالملوقى)كلهةامامالدينكعالممعد/دأ.

الاسلامى.والثو!ههالإعلام-

!اكرتا-/خلدوناسنحامعة-الد!نأصول)كلهةعلىنورالفالقعهد

.(ندونيسياا

.الاصلاح!ضططالواثعمعلمكلاتأالاسلامىألاملام-

.ليهها(/طراكلس-الاسلاميةالدعوة)كلطكعقوبععرالصديقد/
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الحلاول!لأثعمهاتالاثصاللثكلأولهههاألاسلاهىالثمه-

العرس.للعيععالاسلامهةتالههلى

(.العاهرةمامعةيلأهلام)كلهةممعدالعز!زعهد!ركات/د

الثالث4!را

!التصبيقيهالأساصميةللعلوعالاس!ميالتوجيه

سحالية.من!مبهافىتمو-

مناهجهوتعوكماللهزكاءلعلمالاسلاهىالعوجهه)اولا.

الحالهة.

لىالمالهةمناهيطعورم!"اللهذطعالعلمالاسلاميالثيهه-

يلأسلاهى.مالعد3التعلهممعاهد

القاهر6(.!امعةالعلوم)كلهة!الدمافولدلصيد/دا.

امصىالمد6اللسههةللهر!اءلاسلاميالثهميلىثمط،-

.uللصرهة

شعس(.عهنملمعة!هنلت)كلهةالنمىحسيمحمدمنصور/دا.

اليواهه+لييللأصه!مطاهرلأصههلعى!مس!ر-

!معس(.هونعامعةالعلوم)كلهةهوضالفنىه!دد/أحعد

المعهد.العرولواللأرا:الكر*الل!ليالأطىمله!-

.الأزهر(عامعةالزهـاهة)كلهةالسلامعهدIلصد/دأ.

"Uهناهجهوثعوكمياحهاءلعلمالاسلاهىاللأوجهه4نها

الحالهة4

المالهةمثاهيوتلد*الأحهاهلعلمالاسلامىالتهحههحول-

الاسلامى.مJمالعالععلهممعاهدلى
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الأرهرإ.ملمعةالررلعة)كلهةالوهال!ههدهصلملممدد/أ.

لأؤهر(5مامعةالزدامة)كلهةالللل!سمنضلصدد/أ.

!عدعم!الأحهاءهله!معض!دصلىل!ق!عخهت-

اسلامي.

الأزهر(.ممعة!علوم)كلياللو!مثىهلى!مصلتهامرسهم/دا.

داحد+لمىء!هان"!لعلملاشلام-

.الأزهر(مامعةالزراهة)كلهةههسىسلاناماههم/دأ.

المد!د.!علماللهو!ةطصتالك!"العيأدىالم!ميات-

لأزهر(+مامعة!زراعة)كلهةالصعهدىاللطهدععدالصكمههد/دأ.

مناهههو!لوولالكدمهاءلعلملاسلامىاللوجهه4ئالثا"

الحالهةه

للعينة.الماء-

العلهاللدريسلتللنوسهةملمعةرئهمىناش)اللهومىعلى/دأ.

.والهحوث(

للعلم.لاسلامىالثهيي-

اللاهر8(.!امعةالعلوم)كلهةهفهالىالمهنسراءممموددأ.

الكهعهاء.!حاصةللعلن!،لأسلامىالثهيهه-

يازهر(.مامعةالعلوم)كلهةالحللدل!مدسهدادتوحهطد/دا.

لىالمالهةملاهيوثعو*الكهعهاءلعلملأسلامىالثيحط-

الثعلهم.معاهد

)مالهرسا(.اللأههدعال!ةد/
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وثلوكماللأطههعهةللعلوملأسلامىاللوجهه،والعا.

الحالهةههناهجه

المساص.لعله!يلأسصىاللا!عي-

.الأزهر(عامعةالرراهة)كلهةالفرسلالةعهدالل!ص/دأ.

والعطددة.الطههةاللهلااتلعلهم*سلامىالعهيهه-

الأزهر(.ملمعةال!لعة)كل!ةمصطةالم!عهدحسهن/د

يلأسلامى.لللأكلددمنالعع!انهله!ملأاهي!طوو-

والمعمال!قيالتضطهطتالدرسملتمركز)الهراههمالهصههدلمدا.

.(كاللاهر

)الكعههوثر*سلامهةللعل!دلمسةالكعههيرثمههه-

دلعطا.

لأرهر(.مامعة-الهندسة)كلهةلهرهعتملسحسنون/مد.

الموتمرفوص!ات

الاس!مية8!بممعتلرلبصهبالنسبه،3د

طى4ماقصلأ!قهلىمالععليلأسلامهةالعلععلتراطةالمؤقعرلن!صى

الأزهر،!عامعةيلأَسلامهةالعمعلتريهطةمنعلعطلعنةتكمك!ل-1

والملاههمالمصطلماتضهطمهمتها،للعلوميلأسلامىمالتو!ههلههاو!لاستعلن!

.للعلوميلأسلامى!التيعههالمتصلةوالمنهعهة

اللعلهةالاحراءاتمتا!عةمهمتهااسلامهةعامعةكلفىلينةتكورس-2

ولىالشرعهةالعلومفىمتمضصينقضماسلامهاتوعههاالعلومتوعههلعملهة

فىالههاالمشاراللعنةمع!ص!قي!صمة!ليانهلهتيتمعلنعلى،الأخرىالعلوم

صالمتاكعة.والتنسمقالضهراتلتهاللالسامقالهند

!!2".
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العلعىالاهيازملضاماتعنىالتىوالههئاتالمراكزمعالتعاون-3

تعنىالتىالأخرىالهلتوسائرالمطهتاللهتطصتالكرصمللعر2ن

التع!ن.هلاعلىلأهضاءاليامعلتوتمنميهعللعلومالاسلامىالتوعههكقضهة

للتراث!مامل!عسحللعهامالمتضصصهنالعلماءمنهعللرقىتكدس-4

فىالتراثهلامنالالاللأ!هلدوللكالعصر،كلفةوصهاغتهالاسلامىالعلمى

.للعلوملاسلامىالتوبه

التعاونتدههمهلىتععلرلمعاطى!اتعراتثطت5-!نطهم

العلهملىالمعضصصضرالعلعلهمهةمنالطصرسةملعاء!س

لضرى.وصولاالىتمق!قهلدالتومههمهةمنلالاثساثهةالكوثهة

.للعلوملاسلامى

ممنح،للعلومالاسلامىالعييماثرةهتسعى6-انطماءعفز8

.للعلومالاسلامىالتومهمع!فىللعهرزمن

مهودومتامعةوتسيعععهلى!علللمعلوملتمر!طزانكماء-7

الأزهرملمعةمعكالتعاونللعلومالإسلامىالتوعههمعاللىوالههئاتامراد

!ها.مقرهكونأعلى

يلأسلامهةالمنظعتهنمنكلمعيلأسلامهةالعامعاترا!طةتع!ن-8

مالتومههالمهتعةوالهفاتالمنظملتمنوغهرهاوالعلوموالثلأافةللترسهةوالعر!هة

اسلامها.قومههادلاعلامالعلومتومههعلىالعملدعم!هد!للعلومالاسلامى

لىلأعضاءالعامعاتعلىوتور-!عهالمؤتمرهذااعمالطععلىالعمل-9

منها.تععهعاالراكطة

تنظعهاأخرىمؤتعراتفىالمؤتمرهذاموضوعدراسةمتاكعة-01

.للعلومالاسلامىالتوجهههذالتعع!قالرا!طة

توصياتتنفهذمتاكعةمهمتهاالأزهرجامعةمعكالتعاونلجنةتكوسن-11

.الجهاتمضتلدفىالمؤتمرهذا
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الإسصمية8للجامع!تبلنصبه8ثفيا

:ا+ستحلأمقعلىتععلكلأسلامهةالعامعاتالمؤتعرونكوصى

NY-ألطمرمهةههرالعضصصاتلىالعلومملأاهيمعة.م

تهعههاوثيسهاألصهلىالدمنمعطعارصمعاثنعهعهامهد!

اسلامها.

موضوهاتلضنهارهليالعلهاالدلاساتطلام!كعميهع-13

مضتلددىالعلهمثهمههص!سهم!للكعور،للعامصهر

ا-لامها.!هعههاالتضصصات

الههاكرمعولمنالتىالأحنههةالمصالرونعدتحل!!ىيلهاحثهندعو41-8

التصورولقونلل!.لانسانهةيمالتطههعهةالعلومملنتسواء!موئهمفى

لاسلامى.

هلىالكرر+،نللعر2العلعىالأهعازهنملد!-!در.سى15

العلعهةالهصوفىهعهكفملتلماالطيمصلىوسثاصةالععهمسه

المهال.هلاهمامععدتاهياؤمواتضا

الكلهاتفىالعرسهة!اللفةوالعنا!ةلاسلامي،"الثعافةمالةتدرسى-16

!هنللتواصلتمعهعامالاسلامهةالعرسهةالدولمامعاتلىوالتطههقهةالانسانهة

والطمرمهة.!تطههلهةالعلوم

لنةومضاصة!لعلىواهلةيعنههةلفة!بهد!ن6دعااعطد-17

العلومالدعاةهؤلاءصللى%!مهل!ا،لههالدعو8لنشر!عدونالدىالمعتعع

اللعةهلىحهدنلكدى!كونل!هلى،اللفةشلكالاعلل!صرحلةدىالشرعهة

العر!هة.

معضعارضمماالعامعةهملمامراحللىالمعلم)عدادمناهحتنلهة-18

تدهـسىعلىالمستلأملعلمكساعد!ااسلامهاتوحيهاوتوجهههاألحنهفالدكن

التوحهه.هناولقتغصصهمادة
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لملرسىونلكالعلوممضملفلىالمسلعمنالعلماءطسهاما-العنا!ة-91

المط.كهطتعنىمتضصصةمعلادلانطماء،المول!هناخاصةمعررات

التيمههمع!لىتععلالتىالهموث!حماتدعمعليالععل-02

العناكةالىلمايلأعلامكساموتومهه!فها،التعاونكاقىوفتحللعلومالاسلامى

المع!.!هنا

والمَوبية8الصعاوفلوزلوبتبلنصبة8ئالئا

متوصههالاسلامهةالدوللىوالتركهةالمعار!وناراتالمؤتعرون!اشمد

التالهة(الأمورالىخاصةعنالة

لىيللراسةخطةلىالسمرههةالعلومنصملأدمالةعلى21-الععل

المعرلةعلىالطالي!ساعد!أونركهزيناهعهاالعاس(!هل)ماالعامالنعلهم

!علأتضد.السلوكملى!ساعدهوما،دشه!لسسلوثهعة

اسلامهاتوحههاالطمرههةغيرالتضصصاتفىالعلومكانةتوحهه-22

المنهد.يللهنتعالهممعتتعارضالتىالتمربهويلمنوتنعهتها

وكليلدراسهةالكتب!ىللعلومالاسلامىالتومههمعتضهات8مراعا-23

طلامها.ةش-ي!لىلساسىدورالمدرسةلمسعد!كوندك،المدرسىالمناخ

علىالطلا-وسساهتالاسلامهةمالتر!هةالمدرسىالنطماطكعنىين-24

كععتضاها.والسلوكالصحهمةلاسلامهةالتعالهماكتسا-

تقو!علههاكهنىالتىنلأسس!سمناللور3السلوكحونأن-25

وتوهههه.مالمدرسةالطالب

صعلقماومضاصةالعرمهةاللفةلمناهحالاهتعاممنمز!دتو!هه-26

اوتقو!،الاسلامىالتراثهلىالاطلاعمنللطلابتمكهناتدر!سهاكطرقى

سها.المضاطهةعندطسنتهم
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معالاتممتلدلىالمسلمهنالروي!"سهاماتالتدمهدتوصهة-27

.الععوموبهعلىالانسلنهةالمضار8ولىالمعرفة

الإعص!8لموسصماتبلنصبه8ولبعا

طى:ماتمعهقومرثهةومسعوعةمعرومةلاعلامامهزالموتعرونضا!ثمد

التوعههمعضعارضمعاالمضتلفةالاعلامهةوالموادالهرلععتنعهة-28

الهرامجهذهاعدل!لىالتومههفنامراعاةعلىوالمرص،للأعلامالاسلامى

وتعد!ها.لاساد

لىالقدوةلههمتتوالرمعنالاعلاممحاللىالعاملهناختهار-92

uداءلىلاسلامىالتوحههمراعاةلىوالرغهةوالعالرةلاسلامىالسلول!

رسالتهم.

!أهعهته!توعهةللعلومالاسلامىالتيعههملهومتعلهةهلىالععل-03

نلواتونشرمثخلالمنونلكالوسائل!عضتلدمنهعهعلىلأضواءطقاء

صظعهاالتىالأنشطةمضتلدهنللاهلامهالتسهكهطالمعنهونالههاكدعى

كهم.وتتعلقالأخدن

الثقد"ولى!ضلصةالعلوملىالمسلعهنالعلعلماسهاماتتيلهة-31

ونثمرها.معمةلأنسانهة

الدولاناعاتمنظعةودهمالأسلامىيلأهلامتمثمعهعلىالاستعرار-32

المستهدفة.الفاكةالىللوصوللاسلامهة

يواحهحاحزاتكونصتىالاسلامهةلأنهاءوكالةدعمالىالدعوة-33

.الاسلامتعالهم!ضالدمماوتنعهتهالاسلامىغهرالاهلامىالتدفق

على!ن!اعمشتركاسلامى)نتاجفىالعرسالصناعىالقعراستضدام-34

ول!علامللعلومالاسلامىالتوجهدعمالىكؤدىمماعرسهةلضائهةثناةمنكثر
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غهرالاعلاممنالمهالثمرالهثتواعهوثقافهةفكردةوحدةتكدسنعلىهـسساعد

الاسلامى.

هـمضاصةالعرطةالأزهرلعامعةالعمهق!شكرهمالمؤتمرونمعدموأخهرا

را!طة!شكرلنكما،المؤتعرلاستضنافتها!هايلأسلامىالاثتصادمركز

ودععه.المؤنعرهلاننظهملى!لماركتالنىالاسلامهةاليامعات

،**
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الأ!لالعالمىالموتمر

العربىالعالمليمولوبمة

،M,%عاماللأابوةكيامعةالكهرىيلاحتنالاتهاعةلىالمؤتمرانععد

كانلانوهو،لاعنه!ةواللرلالعدسهةالدولمنالهاحثينمنكهمهرعلدوصضر.

يلعالالساحهىهليالقائعونالشنها!دحسنةسن!فينمصتا،علمهامؤتعرا

المؤتمرهذاوفى،لأرفىهلومموللىالكرر3لللأرأنلعلعىلاعيازلموضوعلت

لأسلامىالعالمرامطةعاملمينهعرنصهفاللأعهدالدكتورالأستلذلص

السعود!ةالعر!هة!الممتالعز!زعهدالملكملععةلأرضعلوممكلهةللاستاد

نظرة4المضتلفةلولنهاالصضوراعطاءلىالماه)هور!عنوانكانت،مصاضرة

مهمزها4وهنا.ا!انهة(

لحالهرسلدنالأنههاءخاتمعلىوالسلام8رالصلاالعالمسنرل!"الصد

وسلم.وصمههالهوهلىمممد،

لولنهاالصضهـراعطاهدىالماءصدعنمرلت!ر2نهةا!ثصار8عنالهومحدشى

مهاانيدالىكعبتذكرةهن!...و!دإكة،المضتللة

هو...والداثعةالضالدةمعيؤآلاسلامهوالكر3هلأر2نين!علمكلنا

..الإنسانهدامةهدفهمهوردماكل..لسلساهدا!ةكتاب

اعمارهم!عضتلدالناسلاثناعتو!هههدلههلاضماراتكات2منحوي!ماكل

كالثة.الإ!انالىوالفكركةالعلعهةوخلنياتهم
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الىالمؤمنهنوتهيالناستدعوالتىلأ!اتمنالكثهراللىكتليلىلردوثد

منااوقطليحدوثهاوكهفهةوثمارهااموالهاوتالهرالكونانظمةفىالنظر

)"اللم4!طعزلهلول،المضلولاتعالميسرارلالردوععولناحرلسنانسضر

لروءمنلهاومالنئلاهاملهلاهاكهدهوههمالسعاءالىططروا

ن!كاكلمنلههالاثهعلأاساسىلههاطلهلاملدثاهاللارفى)6(

أد(.`(A)ملأسههدلكلطكر!!هصت(V)مه!

كهدالسعلاوالى\(V)خلِتَكهدالاملالىططرلناور

سطس!كهدالأرفىوالى)91(فصِمتكهداليه!والى)18(زلِعت

الئاشهةإ.)02((1

طعمطاثهثمالفلقكهد.ملالاثطرواالأرشلىمسروا!لأ

أالعنكهوت(.02(1لهدميماهمىهكلهلىا"لنالأخيهاللعمه

تهصرونول!لسكم)02(ولىللعو!نض2ماتلأ!فىأولي

)1'()r.الناهـصلتإ

معظعةتطمهد2كاتالكونلىماكلل!نالأكاتهلهمنواضحهووكعا

لاكلتهذهلىالنظرو!عتهر.ومدمرهالكونهنا!نظمالا!انالىوتقودالضالق

تدمروهوالمنهاحهلاكانوللد...ومقمرتولدلا!انيذلمعرلةالسمل!ماحد

...دعوتهمالعظامالأنههاءول!ماSNهو-للإ!انكطرشالكونيهك

لهلاموصمعوىاثىررأث!6هومهكدعوالسلامعلههنوح

لعفلر+هوثهم"مثعالاثى)6(لرالاالادهاثىمزدهمللم()0وثهالا

ماصرراثهامهمماسعمطمدالاثهم2لياصامعهممعلوالهم

لهماهلنتاثىثم)8(!هارادهوتهم)نىثم)7(يسعكهالالاستكهروا

)01(فمالاكانانهرمكماسثللووالعلت)9(اسرالالهمواسورت

هـسيعلومنمن!أموالو!ددكم)11(مدراساهلهكمالسعاءمرسل

!9؟ه
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T()1وهالاثهكونلالكمما)12(انهارالكمو!مععلمناتلكم

"اخل!كهدملاممهـأمفاطههمحتى9((،)1اطوالاخللكمطد

يلملمس!علىثوهادههنالقعرسعل)15(طهلعاءضع!اتسهع

لهها!طكمثمV(N)اثهاناالأرهىمقينهنكمواثه)16(سهـاما

لقسلكوا)91(مصاطاالأرفىلكمهعل!اثه18()اخراهاور!مرمكم

.نوحاأ1(02)لهاماسهلاملها

لهه!ههالكونهةع!ماتهـسسوق!لأصعةنرعونطارعالسلامهلههموسى-

4Jهعالالa()0هدىثمخلله!مىهل!مىأعطالا!هـمدالالأا!ها

رلال!!ف!للاكعاميلىهـمىهدملعهالل)51(الأل!!ت

ولمنظسهلالههالكموصل!طمهلأ!ىلكممعل)52(الدىطسى

واوهاكلوا)53(همصثهاتمنا!اماولولخيلاماءالسماءمن

)طه(.5(()،اللاسلأرلىلأماتلهل!لىك!علعكم

ضدرمعالهسالمضلوثاتوعالمالكونكتابصفحات!راعةكالطههعىومن

ماءالسبلامين!زلاثه!رانهما)نعالىاثهطول!)نسان.علهه

!ضرمضملندالعه!ومنلوافهامضثللاثمراتههلأخيعنا

طلأثعامطلدواياللاسومن(VV)سودوفرامميلوانهامضطد

هزمزا"انالعلماةههاد.مناللأمضعمياثعاكل!ل!،لمانهممثلد

أفاطرإ.)28(1ضور

معمدوما،العلمتوااالدمنصدمدلى!فات2ماتهوولأ

.إالعنكهوأ)"Cالطالمونالاماكاثلا

وماللناسثضمدههاالأمثال)وثل!:السورةنلسلىولهلها

.(العنكهوا)43((العالمونالا!علها

ومن..!العلعاءمضتصاالكونهةالأكاتلىالتعكل!بعلتعالىالئةان

الذكنللعلعاء!مانعاالساللةالأكا!لىنمكر!التىالموضوعاتادراكانالواضح
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ل!نهو!لاتضصصهمميالفىمتعدمةمعلوماتواكتسهواالمعالاتهذهلىمصثوا

سافىج.سطصنظر!لمنالكونكتا-منالاستلال!!عكنلا

السنواتلىوالسنةالعر2نلىالعلعىالأهعازا!ماثاهتعتلهعدلنا

المواضهعهلهمناقمنمةعندالكونوعلعاءالشرسعةعلماء!هنمالعععالأخهر8

يلصم!.اطارهافىالعلعهةوالنظر!اتال!لانقووضعالنعاشلاثراء

لأتمهرأمهنترهلتعندما!ضاطرىتواردتالتىالمعانىمعضهلهكانت

الفواكه)عطاءفىوأهمهتهالماءلورةالىتطمهرانفاطرسهـر8مناذكتاللامن

المقطولهلاولى،المضتللةلوانهاوالمهواناتوالهشروالصضوروالثمار

ثعهـات!هلأخوملاماءالصعاءمنينزلاثهلنثرى)اسهحانه

لواثهاممتلد!عر!هضمددالعه!رمنهواثهامضتدد

لواثهممطدمالأثعموهدمام!العاسومن(YV)سد"لانا!هي

)28"فلووهرسزا"لنالعدعاةههادهمنا+!صعىافعاكلل!،

وكنلله،دالطرائقالعهالكأنهاالهمدعنالتلسهركتنلاوتتمدث.ألاطرا

الطوعلة.السوداءالعهالكأنهاالسودالفرا!ي!صلون

فلدالأرضعلوممعلدىالعلم!هعضعلههملنعمممنولحدولأنى

والتىللصضورالمعهز8!واناضلاءلىالماءهـرهنذكرما!امكثهراتو!لت

ميموعاتهناكانحتى..ال!ةوالعهناتالمكلفىوهلةلأولالانسان!رفها

greywackesوكهجم!toحsادمثلالتعزفون،للونهاطهعاتصنفالصضورمن

,greenschistsو granites pink and redعدكدةفواعاتفطىنرىكماوهى..الخ

متصولة...رسوكهة..نال!ة..

لهالمكونةالمعالنلواننتاجهوالصضرلونانالعهولوبهاكتبوتحدثنا

هوالمعدنلونانكما..لهاتعرضتالتىالجومةوالعواملكنظعهاالذىوالنسهح

وتلسر.ذلكغعراممؤكسدة..قيهاكتكونالتىوالههئةالكهعائىالتركهبنتاج

حهثم!هorption4الامتصاصسظاهرةالمعادن!وانتفهراسها-المعادنعلمكتب
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نطأ..ibleligط،..المرفهةلأشعةمو!عاتكطاهاتمنمعضايلعالنتمتص

الهنلسمىمنالمعرولةاطوانثاتالمهياتكالطاهاتمنمدطةصحهةفتكون

مستو!ات!هنلألكترونهةمالانتلالاتللكالكشمعضوترمط..لأحمرحتى

crystalرركسمىماضوءلىالمللورإتداخلالمنظمالترتهيل!اتالطاتة field

tranidonيلانتعالهةالفلزاتخاصةالعناصر،كعضيونلتلأونظرا!!لأ.

!عرفهالمعالهنالىكالذمدلهاصالمنينهز،والكرومهومالصد!دمثلهلعأءف

منالمعالنمصتوىلنعلىالتركهزتمفعد..والكهعهاءاللهزطءعلومدىالزملاء

يننالرغم...!ولنهاتمدمدلىالرئهسىالدورطعيالذىهوالعناصرهله

الأخرىالأمبمهابمن!كثهرونسثم!وانلتفهراللددالتلسرهن!امثلننكرلا

الا!معاعىوالتمطموالشواشالمكتنفات!ودمئللليهلافىتساقالتى

كثهرا!مثتللأدللعاء؟!رمنهنكرهل6نتساكلفنالا!من!..ث!المماله

هناعاهر8!صرلت*لهددلموالصضورالمعالندىلطولنكعسهيالماءدورعن

فزلتالتىالعر2نهةيلا!لماراتهذهرغم..مع!!ضعهاولاراولكععهالاوهن!

منمضتقرنا!شراهـسعةمنمثرمنذوالسلامالصلاةمضلعلههمحمدعلى

"أخر،موللاهامعاملالىالانتها.لفتينالمدالة!هد.لرتدعدلنلك..الزمان

"الماء.لساسى،،وهو5هوول

الأساسهةوالفصاثصالصفاتمعض!سرعةنستعهدالىولسمموا

كصدده.ن!ن!اكههر8صلةلهاوالتىللعاه

الماء4خصائص

منكهيرةمزاكاثعطههالماءلىعظهعةالسراراوتعالىسهحانهاثةأوضحلقد

أهمها:

التفككوهنا.نشطايونوكلاهماOH-وH+امونىالىتفككهسهولة-1

اهنمقدرةوتزداد،الأرضهةاللشرةلىالععق!ز!ادةعنصر*ههزدادالى

كما،حدمهصلركسهيمتعالدةكيعهائهةعملهاتفىالدخولعلىالأكدروحين

المدتللة.للمعالنالشحناتاتزانلى!ارزادوراالههددوكسيلاكونكلعب
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تركههه!سهملااليرىالضنطظرو!فىملميمضلالاء!د-2

لهىللكمضاركولللله!ملرطورلىوهوالماصهةهلهطلدلافهكعا،العزضى

لتكو!نالصههرلىنلسهطم!فهكما.الإثامةفىلعالقهتزللدالأرض!اطن

للصمور.المكوت!المعالنمعسطهسهةممالهط

والكمقوق!صضورمسامداضلالمر!لهتتهصانولر!تهالماءكئلفة-3

دنقلها.للوكالالةلىكههردورلعيمن!كنهمعاوالفتحات

الصالاتفىتومدلن!كنالتىالأرضهلىالهحهمةللالةهوللله-4

ولصد.أنلهىوالفان!قيوالساثلةالصلهة

لهعطىالعوىالفلافلىالميودالكرسونكسهدثانىالماءض!هب-5

كما،والحدسونكلأكرسعهن!نىالىصنكك!دورهوهلا،الكر!ونال!حامض

لتفاعلهلىالماءملألحر8منور!دوهلااليو،منالأخرىالفارلتمعضط!يفه

متعدلة.كهمهائهةمعملهاتوالقهام،يهيلحهطةالصضورمع

الكثانةل!اتالسوفلمثرهولللهكهلىمالتمهدنلكتلمهصهـسكن

معدر8الكهعهائيالعوسلومثر،الاللهةعلىملدر8ومثرفالنت!لم!االمنضلضة

لىالسالهكلامةالمعالنتلاعلاتلىالمسلثت!عواملومضل،النكلعلى

!ىورسرنهةنال!قيمنالصحورقحدولعلىالمساعلةفىيهضاوهضلهاالصههر،

متمولة.

4ضوالأرللاء

الهحارصطمعلمائىغلا!يوبودلتمهزهملئىكوكبمأنهاالأرضىتوصد

والثلاحاتوالهمهر&مالأنهارالأرضمساحةمن%71تفطىالتىصالممهطات

العلا!لىالمومودالماءكضارواخهرا،السطصتحتالماءوكذلكالحلهد،لاغطهة

علىتصثالتىالعملهاتفىلعالوتأثهرنشاطلهاالماءدور6ف!نولذا.البوى

وتعالىسهحانهووصدكوا!مها،للقياموههاهاالأرضاثهخلقمنذالأرضسطح
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31()!رهاهاهامماملهالمر،41!عولهعلههالنكوسنلماءالأولىالمراحل

علىالماهيصلهنالمدمثمع!هنا!ليىأالنازهاتا)32(1لماهاواليهال

ول،العهامكنهفى2خر!صثموضوعهناكانلر!الهها،ظهرالتىوالمرحلةالأرض

الماءمصدرلنمنالههنظرنااللأر2نطلتماالىالاضمار8المناسيمنانهالا

ضوصمللمماوهو،التكوسنمنا!تداثهةمرحلةلىلأرفىداخلمنكانلأصلى

والههدرو!هن،لسعهنالمستقر8النظاثرنسي!استضامالاو!ؤكدهالعلمالهه

انكما.!ضلالهالكتلىالطهفىكالتصلهلعدامتعدمةتقنهاتالىصمتاجماوهو

تمتاجالتىالعلاهاتمنلهىهلههااليهالدارساءالأرخىمنالماءخروجعلاقة

والتدمر.الهحثمنلمزكد

!الماء4وعلا!لأماوالصخورللعادنلولن

البهوليمهة-مالعملماتالعهامفىالماءطعياللدىالهامالدور!لمكلنا

التىالمضتلفةالمعالنتكونعنهاصت!التىالعملهاتوهى-والالاخلهةمنهاالضارمهة

)-!لاولنهدأ.معهزةلواناالصضورعلىتضفى

4!لاهprocesses.الضاسيةالععلهات sexternal or exogenوهى

تحتهـشدرج،الشعسحرار8منلأتعامهااللازمةالطاقةتستعدالتىالععلهات

الترسهب-.ee!ل!االتيولة4هعال!ملأممهتسهعلهتونبعملهلتهله

وهى-الكهمهاثهةالتيرهةالنظر!ىنللتالأولىالععلهةلفى.!نهءصنصه

علىفنرىطوانها،تلهرمنولعالهتهساالماءودورالصضور-علىتأئهراا!ئر

المثال4سههل

كهنهما-مااوالكلسىلومنهاالقلوىسواءالفلسهار-معالنتفهرإ

clayالطنلةمعالنالىووفرةاهعهةللصضورالمكونةالمعادنراسعلىوتأتى

mineralsالممههةالسطهكاتكسعىمااو،silicateدلاندأ!hydrated alumذات

المعهؤةاله!ماءاطوان
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الههروكسمنمثل،ء3ل!ه!ل!4!فالمالههلوالدإكنةللعادنتفهرب(

!لاط،ه!هagnesianmineralsمههةمللىمعادنالىصالمهكا،والهورنهلند

الصضورللتعور!ةاستيا!ة!عقد!اراللوندرملتوتضتلف،والتلكالكلورر!تمثل

العولة.الرطو!ةدالماهكثرةلوالمعدنىتركهمها!سهي

منوغهر.الههر!تقحولمثلا!نر!،الحدمدمةالمعادنمسلة!(

من!8!عرهـكلأموسانماعنهلانتمالاهتصادكةالمعادنكه!ستهدات

لهلهالحاوىالصضرلورلىطضحتفهرثلكهـسممي،المائهةالصطهةأسلسهد

طوانامطائهالىمالنادوراطعي!م!هدهلهلىالماءممتوىانول.المعادن

دلاصفرهوالهنىالأحمرمسما!وانهنهلساسعلىيمهاناتلسمينهاحتى

هن!لاستضامعدتدراسا-وهنك.واللهعوناكتالعهوثهتحالاتفىكعا

تسللها.للصضور!ىالاقتصحالهةالاصتعالاتلمعرلةكوسالةاطوان

الى!ه!ضالأولهةالمعالنمنكثهرتموكللىالاءتسهيعن2خرمثلىد(

دعثلا،وسوانالكهعلثهةالتركهيمتعدت!كهمثمتقةلوثانو!ةمعال!ن

اللونفىىالهورانهنهتالأودمعدنهمنالماء!فعلطدم!هلانهومهنصرنيد

معدنمائتىمنمثرلهعطىلضرىوكتهوناتماورنات!شد،الداكنلأسود

الناظرمن.تسرالتىالزاهياليمالة!لالوانععهعهاتتعهزثانوى

تورسهاو!عهدوالمنعنهزالحد!دمكلالعنممرمنكثهراالماءط!يهـ(

لىالضار!ة!دوانصسا!لنعن!همسههاوالهللوراتالمساتلسطحعلى

الخ....والهنلسمبىولمهنىالصر6

فىالكهعهائهةالتعو!ةنتهحةleachingمالفسلالازالةعملهاتعنصتعو(

residualالمتهقهةمعرهـكالرواسبمالامطارغز!ر6الرطهةالمناطق deposits

ومنها,hydrosilicatesالمتمههةوالسيلهكاتالههدروكسهداتمنمكوناتوكلها

المدهدرواسبومعضأطومونعوم()خاموالهوكسهتالكاولهنرواسب

والنهكل.
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الضارعهةالععلهلتمنالثانىالنىوهىالترسيعملهلتالىينتقلنال!ثا

المستضدمالمل!ضيمعحهثمائهة!هئلتلىدلئماتحدثفها!ىالنظرنللتفيننا

مضتلفتكونفههاممترسياحواشلىاليالكهالماءرالتعودةمنلهاتفى

ثلك4امثلةومن،الرسو!هةالصضور

الماء6مرونرى!ته!رهعملهةنتهيةالمعالنتتهلورحهثللتهضريصتكونإ

الأخهرهل!الوانوتعالدهواليهمسرمالأنههدهـتحالةفىكماطواناختلا!فى

للاء+منماختلاهـمحتوا.

تتكونلأخهر8وهله،colloidalصنمكهen!أالفرومةالرسومهاتتكهـن-(

والتمامهايعتنيا!هامعدوتترسيالعاس!الماءفىوتنتقلالتيوامةعملهلتثناء

والسطهكاوللنعنهزالصهدعناصرمهنتكثريانهاونطرا،السائ!ةملاسنات

الناتية.للرولسم!ممهز8لولناتعطىفلنها

تدسطالتى!نأ!!ءل!خمكدههاللاحعةالمودمنكئهرة!اعتكون-(

!واناالصضرلتعطىالثرسميلمواض!ىلعأككه!ن!المنعولةالمهههاتكين

.ferrugeمد!!مهك!ععهالمدمد!الرملىالمعررو!سيكلكعامعهز8،

internalكداه"هح!!الدلضليالععلهات or endogen،،

الداخلهةالصرارةمنلاتعامهااللازمةالطاقةتستعدالتىالععلهاتهى

ه!ه.الصهارمنالمعلدنتتكونالعلملهلتهلهرلىهللارخى

6هناءالتهنورسلوكهلىكالغتأثهرلهاالتىالصهارمكوناتمنالماءهـسعتهر

التهلور.مراحلبمهعوهىول،الصههرىالتلارق

!كمهاتولوومولأنالتهلورحرار8درماتعلى!كونللعاءتأثهرللأل

معهد.مدىالىالتهلورحرارةدرمةخلشالى!ؤدى!سهر8

اوتحركهاسهوللأيوصعومةعلىومالتالىالماحعاسهولةعلىكؤئركعا

أعماقداخللتتهلورتيقىاوكركانهةصضورالتكؤنالأرضسطحالىصعودها

526!!

http://kotob.has.it



والطهار8الفا!سةالمكوناتمنهاتهربالهركانهةالصضورحالةوفى.الأرض

منكئهرتركيلىلهدخلاليولهةالصضورفى!ملى!هنماالماء،ومنها

المعالنتكوننتهيةطوانمضتلفةصضوراتتكونالمالهنكلاولى،المعالن

المضتلفة.

علاثةوهناكالحدكد،ت!كسدلرمةهلىلأهـضأععافىلىالماءكؤثركما

,LIP*أع!للاحسعهنالنسههةوالولرةللاءممتوى!نمهاشر6 oxygen

تأثهرلهاالنسهةوهنه،5ع!/كطه+حfفأ!"الحدطوزالىالصهد!ظنسهةزات

مديعةلاحعرلرالىاللونتحظزالتكلعا،الهركانهةالصضورلونعلىمالغ

الى!رحعوالدىالهوقممىالللسهارمكتسههالدىلاحعرسونف!نكنلكمهر.

حلطورصهـر8)لىمنتزلاكانالمد!دهن!الوامضتفىحدط!هةثمواثومود

وكلاغهلأغا(حلط!ه!صورة)فىمؤكسطاالصهدكعانالاالاظهرولا3(طه

الهةهلهسودف!نكللل!وللاء.لسعهنالنسههةكالوهرةصاثرانالحالض

الملوثةرالصاممةالمولدمنتعدالتىالعناصراسنالهلىتساعدالمؤكسدة

الكروم!هم.مثلللمعاسن

ثزكم!فىطظللاءد!نالأهماقدى)المامعا(الصهلرتهلورلثنلهولهى

!نسهةالصهلرلىوسعولهالصههرمنقنفصلالثىالهللورلتمنكئهر8أنواع

متعهز8معالنهـهىمالمهكاهالأملههولمصموعاتمعالنتكونا!ىمؤكهر

المعهرتحتصع!أحمطح!اللونىالتفهر!ظلارولالمرئهة!موانهاللطلهصت

المستلطب.

كاستحلاصوطومالصهارفىالموحودالماء!ركزالتهلهـدععليتقدمومع

حَزماثهةمحالهلفىهـسركزهاالامتصادكةالعهمةلاتالعناصرمنكئهر

!وانناتمعالنالتهلهـرمنلاحعةمراحللىمنهاتترسبهyrلة!!لأه

المعادنلهذ.الفعلىالتركهيلىالماءسعولعدممن!الرغمل!نهوعلهه،مختلفة

تكورهنها.لىيسمهالورالعبقدانهالا
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!نل!امحالهكنهرلتلولصاثكلماررالوراالصرمائهةللصال!تلعيكعا

تعرالتىولصضورتيتلحهاالتىللمعال!نالكهمائىالتركم!فىتفهراتسهي

التىوالصضورتعتاحهاالتىللمعادنالكهعهائىالتركيفىتفرراتمضئ!ملهها

المائىمالتحولمعر!مارولوانها،ليالدلالةمالفةتعهرلتمحدت!علههاتمر

alteration"للعروفة.المائهةالمعادنمنكثهرمنهاضت!والتىلعصعصصهلا

منتمتد!ه!االأولهةيلعال!نمنكثهرتأثهرالىالدرلساتمنكثهروتشهر

نابل،الدلسهاراتومعضالكولتزذلكلى!اون!هصفملاله!أمائعةمكتندلت

علىكالغتأثهرلهاثونالتىالمثموانيمنكنهرال!هانات!علالمانعةالمكتنفاتهف

للعالن.علىمعةلواناضفاء

عنالمنفصللاولىالماءثرلولأولهةالمعال!نلتأثرالأمثلة!عضهنه

ىدالماءطعههاللىردAلنشمكلا،المعالنلواندىتفهرلتاحملثدىالصهار

الأهعهة،!الغكههرمرلهوالناتعةالصفورلوانهـممتالىللتكونةالمعالنتنو!ع

الى4وننتقلال!در،مهنانكتلىولكن

الععلهاتلمممنتعد:imetamحن!54"هح!ك!!ماللحولعملهات

الضفطظروفلىتعهرمنمصحمها!االأرضهةاللشرةلىتعرىالتى

وصفاتهاالكهاثىتركهههاتفهردللعال!نتحولمنعنهاصت!وماوالحرار8

للصضر.الضلرمىالمظهرلى!فهر!!طن!ة

الضارجهةالععلهاتماسطةترستالتىالمحال!ندخلتالتىالمهاهفعثلا

أوههعاتهتالىاللهعونتوشحولكوارتز،!ىلأوولفهتحولمنها،تهرللا

دلراطعبالكر!ون(كسيثانى)ومعهالماءانقىشكالنىكوبدولا،مابنتهت

الكهعمائىالتصولعملماتولىالتهلور!!ن!ثنلل!لا!8اعالةععلهلتلىهاما

داخللىالعناصرتوررسعاعالةولىولالمعالنتوزى!منأههح!طعهـلاعالة

تركيبلىفنراهالمتمولةالمعادنمعظمتعركم!!ىالماءهـطخلالواحد.المعدن

وجودغهرفىممكونلاصنوهىوغمرها،والملكوالكولور!الأكهدودن
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معطعهاوالمعالنوهل!ه،ولصرارةالضفطظرو!نلستمتحتىالماء

الحضراءالصمر!ة!السحناتكعر!ماوثعطىالاخضرار!مولنتتمهز

!نطحه!.ه!أ!3

السرمنتدنصضورالمتمهز6الحضراءلالولنداتالمتحولةالصضورومن

لنكما،العاهلهة!قالصنورهلىوتلاصرهالماءموعودالاعاتضكونلاوالد!

لأسوداللونوتأخذتتكونلاالصمور!مهوعا6كئرمنوهىالأمفههولهتصمور

المل!.ميعودالاللاخضرارالضارم!العدن

العلومقعدملىمارزامدالأواكلوللسلعمنالعرملاللعلعاءكانلعد

المنصفضمنلكثهرطسهامهمالفمادوهد،هامة!صفةالمالهةيوالكونعة

متفىولكنى!الل!التقطةهذهفىالكتالكمنالعدصدوهن!....الفرم!ن

"منهاكامعلعلهكت!هلىل!!يع!رلذنت!فرلنزهاله!امنها

وهو!3!ص!ك!مرفونعننعلاالعلعى،الهحتلىالمسلعمن

فكىنعللىلعكلمإن4لهعولللسلع!نعلماههندالعلعىالنثملط!صف

لافوةضعنالنيرسهةللعرلةحلألفىملهالناس!والعرم!ولفام

حسهيهمضنطمطاولعتهالاسرنكانوال!نهمواختهرههمملحوطلا"

دلحلوهالتعر!ةمنتعلعوهماو!مر!همنميععونح!نهـسحصون،كلاحظون

عنطصاتلامراحونمامهرالعمثفى!لومهمل!وكللك..والتعلهدالرواكةمن

كوافعدومهدعونملك!منهـمصلتهم...طوصف!لاكةنطادلىا!امر!كون

مصيىالعرنعحثلتهوللسب،والفلكالرماخمه!حقلىلىراثعةكأعع!

.العلوم

لهمولدعوالكراليمعهنااحيىوفاالكررسةالمناسهةهذهوفى

لنفسهمعن!فضواانفسهالوقتلىلأدعوهمالكههرععلهمفىبالتوفس

وهتهممنولهعطوا،اللةكتا-منمنهلواولنترانهمحقفىالتعصهرغهار

هـضدموهاعرضهاهـسحسنواوطمهمات)شاراتمنكهلردمالههكصعغونبانها
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المعاصر8-العلعهةالمعرلةمعمتوارننس!لىلأ!نافهملائقةصور8فى

..الشامضةلاسلامهةالمضارةولعرلتالذىالعظهمالتسامحمناطارولى

نشرومضرررةالإنسانهةالأخوةمحعهعةالععهقالمسلعين)!انضوءولى

...ترال!منو2دملأدمفكلهم..الناسكل...الناسكهنالمعرلة

عه،!ب
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الثاثىالعافىالمرتمر

العربىالمالمليفولويمة

وهوفكو*،للعوألعلعىيلأععلزمع!فىمحنلنالمؤهعولهلانعدم

22منلفتوةهىلعموةميمعةلكهرىالاحتدألاتقاعةدىانعددالذىالمؤتمر

لهما4مومزلنفهللنالهحثان!ا.991،ما!ر1rالى

ا!وحى.لعمو!!وكيهثم!ولىَ

العجرهحعدرافبزغلوللمالدكدورم!لم

وطعمقللهترولههدللل!ميمعة*رضعلوملشل!

لسمعوتلعرمهةلكلهرلن-للعله

مكوفهمنلع!هد!لمىلكدنا!مظثههلدلىالكر3العرأنك!لمهر

هـهكلوسووهحعملى،مهحهلاصورمنمنهمامكلوما،مالأرض"السعاوات

لتىاكهىلععوةعلى*ستدولمللمفيلاه!كهلهوتعى،الممتلفة،الكونهة

تىهكس،وثلههلاالداءلىلنالعضرالحكعةلعلم!ملىحطود،تحلمالا

لرم!مؤهيحع!ثهلأ،هىوللتكمككض،وللعركضالكلاثمساعةمعرض

العالمهن.

هه!لاخهلرمقتكلمنكر7لعر2لىالكونهة*طتف!نلكوعلى

كتر*صلهىهونكو3لعرأك8!لهطلصسنونلدالمهاشرالعلمى

ضةنر22للوقىهتملحثزلاعالعاصةلكلهرش!حة!خفلاتتاعةا!اضزالتت.
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كعكنلاالتىالعضامامنوهى،ومعاملاتصاظقوعهادةععهدةكتاب،هداية

محتاجالانسانيلمنفردا،!جهدهضحهحةتصوراتالىفههاكصلانللإنسان

علىالتعرفان:وثاثههعا،السماوىالهص!الى،الر!انهةالهداكةالىدومافيها

الحهاههمارهدىوالسننالمعار!ملكولوظهد،دههاكةسننواستعراه،الكون

الانسانلاعتهادكلهةتركتلهدلههايلاستضلا!ماحياللهاموفى،الأرضعلى

الزمن،منطوطةلتراتعلىالمنطلهةواستنتاعاته،المنظمةملاحظاتهطرمقعن

للععرفةالتراكعهةوللطههعة،الانسانهةالعدرةولمدودالالههأ،السننلاطرادنظرا

العلمهة.

وحكيتهالكونهذاايدعالذىاللةكلامهوالكررسمالعر2نكانالمولكن

كانعنها،خاللهاحدكثمعالضلهقةواهعضعرضلنالم!منكان!لا،وقدرته

التىالمقائقمنعددعلىومكوناتهللكونتتعرضالتىلاماتتحتو!وانلامد

اكتشافها.لىالسهق!صسلهملكانالمسلمونمهااستفادلو

نكرهاجاءالتى،للارضضعرضمااللأكتابلىالكونهةالأكاتهذهومن

ماومنها،ككلالأرضالىصثمهرمامنها،كررسةوستهذرأكةوواحداهـسائةىل

وهذه،الصضرى،غلالها!ى"اىعلههنصهاالدىالضارمىسطحهاالى!شهر

المصعوعاتفىتهوسمها!عكنالأرضعلومحقائقمنهدلاتضمالتىالأطت

التالهة4

الخلقه!دءكهفهةفىوالنظر،الأرضفىمالسهرالأنسانتلعر2مات(1)

.الأرضعلومدراسةلىالعلمهةالمنهجهةاساسوهى

يصفمامنها،الأرضواصلوحركاتشكلالىتشهرعدكدةأمات)2(

عظمعلى!ؤكدماومنهادورانها،الىيشهرماومنها،الأرضكرورسة

كجرمالكونكدءعلىاو،الكوناتساعحقعقةعلىاوهالنجوممواقع

علىاو(الفتق)مرحلةالأولالجرمذلكانفجارثم،(الرتق)مرحلةواحد

،(السديممرحلة)دخانية!ة،لالةايادلخلقهامراحلفىالسماءكدء
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علىلو،النعوم(!هن)المالةدلارضالسعاءكهنالماتانتمثمارهلىيو

(.الكونتطلهق)اىملارضالسعاماتكلتطا!ق

لنزلهدلأرضكومحلادىالحدمدكللنهلىتؤكدواحدة!ر2نهةأمة3(

السعاء.الههامن

لصلاتمنوهىصدءهللتلأرضانحعهعةهلىتدقرأنهةأ!ة4(

لكوكهنا.لأساسهة

مثلمنلهمةلهصرتالطواهرمنهددعنتتصدثنهةلهر22كات5(

فىولضلر!عهةالللضلهةولررلأمواء)والمصطلتالهصارظلعات

ى!فاوتملهزللهله،حلمهةكنررانالعهعلنهلهوتسيهر،تكورشها(

مرئيغصحولمزلومينظزاكاملا،ل!تلاطاتضططلامتياور8كعكل

نى!ضحمصورةللائتالككل!نالدصلهطوشثدمهنها،تنصل

!مؤمعمهنهلر،مصال!هندمالملحةالعلهةالها.منكلالتعاءحالة

الهعض.مهعضهاالمنصلةالهماردمونالواحدالهصرمهلى!هن

ومللك!تد،مانهاكصفهامامنها،العملهنتنحد:لرإنهة2مات6(

لأصفرلمزءصئلضضمم!هلى)الد!ال!لرحبىالشكلمنكلا!صف

كعا،ليمل(مصمغمههة!لمكل)الدىالللضلىللامتدلداليهل(من

!تتمده!وضالصحوىالفلافتثههتلىلأسلسهةوطهلتهكصد

*وولهةفمقلىدلورهالحرى،2كةوعشد!ناثن!نلىالوظهلةهله

منقكوضهاد،!ولص!لالأنهارلح!انالأمطارسقوطلىلوصالنياج

والهائ!.ولاشكالاطوانلىمتهاضةصضهـر

،للارضولهوفىللاثىالعلافهنمنكلنشلاالىتشهرثر2نهة2كات7(

الرحعهةلطههعةتصفيو،الأرضكاطنمنمكوناتهام!خراجوذلك

الحلوبى،لفضدطلامحفيعةعلىنوكدلو،الفازىلفلافهاالوفانهة
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انعلىلو،الأرضسطحعنلارتلاعمعالعوىالضفطتناقضعلىاو

كنهارها.مضاطخلقهامدءلىكانالأرضلهل

سطحهتسو!ةوالى،للارضالصضرىالعلا!رهةالىتشهرأمات)8(

اطرافها.منالأرضتناقصوالى،فههوالسهلاللياجو!م!وتمهطه

المها.دصرةالى!لمهرمماالأرضفىالمطرماءالسكانعلىثؤكدمات2)9(

يومالماءهالحهاةعلاقةهلىتوكدلوصضورها،دلظوفىالأرضحول

الحهة.الكائناتتصنهدامكانهةالىتلعح

(.a)عهرمقعاقهةمراحلعلىتعتلهدالملقهعلهةكعلىتؤكدأمات

طوطة.زمنهةلترلت

)اىلههماوماوالسعلواتلأرضمنكلفه!ةتصدلهرأنهة2ملت)91(

تصداعالةكعا،لأولالملقلعلملهةمعلاسة!عملهةكله(الكون

السماواتغهروسعاواتالصالهةلأرضغهرلرضامد!د،منخلتهعا

العاثمة.

ن)ول،العرنهنا!هلمنللانسانمعرونةتكنئمالعلمهةالصلأانقهنه

حهودههرالماضهةالقلطةالعلودلىيلا!ههيلأنسانطوصللممنهاالكثهر

مضلدفىالعلعهةوالتعار*اللاحظاتمنهلكللكملقسوتمل!مضنهة

هذهمثلالىالاشارةلىالعرأنىالسهقلان،الكونمنالمدركاليزءمنهات

والاحاطةالتعههر،لىواللفوسةالعلعهةالدهةمنتهىكملغيأسلبىالمعانق

وهو،الهكتابفىالاعبازجوانبمنهامحاشلأعلىلهؤكدالدلالةلىوالمشعول

منامركللىمعجزالكر3القر2نكأنتسلهعناومع.العلعىالاهيازماني

اللغةكنفساليومالناسايدى!هنالموبودالوحهدالسعاوىالوصلأنامور.،

أنالاحرفا،وحرلاكلمةكلعةاله!حفظمحلوظا،العر!هة()اللفةسهانزلالتى

ذلك،العلمعصرلىالئةالىالدهوةأنعاساليمنشىالعلمىلاهعاز
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كلتعرضت!نعاالكر3،العرأنالاالسماء!مىمنلهه!قلمالذىالعصر

فقلتالتىلأصوللضهاعلو،التامللضهاعيعانزولهعلىالسلهعةالسمامهةالكش

منهاثللعدرقمعرضصمها،السع!ليصنزلالمىملكغهرلفاسالىهنها

!ولها!ساننامنالرغمعلى-الر!انىاطلرهاهناخرحهاالذىالتمرر!د

لىلكر3القر2!عهةتتضحهناومن،لأصولمككمصدقوتسلهعنا،السعاسة

!عطتتضحكعا،الدسانهةلهدلهةا!تكونمالحوجهىزمنفىالهشرهداكة

لأوثلد،العلمهةالمعالاتمككتعلدتمهعاا"كتاليفىالعلعىالاععازلرالسات

منعدكلا!الملطةممسمنلكونهةلعضيافىالعرأنهةالاشاراتصدقثهات

للعلعاء!كنالتىلللموسةللالهةلأمورمنوهى،لأرضعلومحلاثق

منهامؤما!عمة!خوىالعر2محقانقالتسلهم!ىلأدعىالتيصصنثهاتها،

ولأخقولعهالةلععطة!ض!امثل"منوالسلوكهةالفهمهةالعضا!امعاللى

واسلهاسلهمةهولم!يىلوصولفىللانسلنسه!لاوالتى،والمعاملات

منقطر!عىطلضلهلاخدصهـمانى!هلنتهنقههايلاصحهمةضويهط

الهطمرى.التصهـر

مضمديههوبد4سحمي!

حسقلفلورعد،سلوحالحنوودمكل

لنووتلل!لدمهت!متلذ

حذلعامالهع!رصلعا!صلطللهاالرحهمالرحمناثة!سم

مد!هيالصههحؤلعامدهصطالعلىلهصل!شنالكعام!معهم

لهـهو!فامالعهيضلهطصوهمنا"ولهعلمللنلىمنالعثمدمد

الصهد(.(أهز!ز)25(

22للوفىتيرموبصف!حاثر8لهلعامر8،طعةلكهرىلاحنالاتيعامحةاهاضرالتت.
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،ااهرا)هىولسلامالصلاةهلههرسولهعلىاللأفزلهاكلعةاصلكانت

لهراعةلقطليىالواسع!معناهااللرامةصلرا،لنمسلملكلتوعهههذاوفى

الكولمنوهوالمنظور،اثهكتا-!رامةهىلانعا،المكتومةالح!ملالحروهـومطالعة

محتوىمنهاالكثهر!عاءالكر3،العر22ماتتنظتوالىثم،علههيشتملماسكل

مععؤةمسائلتحتوىل!نهاميمز6امث!اراتكافتلانوهى،هلعهةاضمارات

ومن...للناسسانهاصهضلنمتضصصواعمسلمكلمنتحتاجا!شاريص

الأكةالمد!دسهـر8لىللكلردكعاالثملهدكالهأسالصد!دوصدلامفماراتهله

(YO).الشدكدممهأسالمدكدوتعالىسهملنها"مصفالك!سةالأكةهلهففى

الأ!ةهنهطرافمناالحدمد،عنكثهراتهتعدمواضهعسهاقفىهل!اوردكعا

والكتبواللأسطوالمهزانالرسلفكر.!ىكتصهلولهمهطمبلدالكرسة

للك!عد!ودثمللمدكد،وصلاطالعلطلكنهواحدهسهائلىالسع!مة

الهأسمنزىلىكمعنلكىالعارىالاننهاهاثار8هطولى،علههكانلماالسهاق

نوالصهد!د!مأنمهلنللكلىكهناونعتعدلحلهد،مهؤصبدالدىالطمد!د

خلصة.طهت

اوالأسلصةدىلستضامهمثل،المعروضةالحد!دخصفصالشعرضنا!انا

عناصرهن!ينليبدنامثلا،لدمههموهلومونلىدور.لوالمفنلطهسهةصللته

معيزةصفاتلهايوا!ضا،صمدهدا!لسااعتهاره!كنماالضصائصمنلهالضرى

خاصيةللحدكدنحدولكننا،مصدةولكصفهالم!كر3نالقر2لنرغبملضرى

هىوتلكعنصرأخرا!فههاكشاركهلاخاصهةوهىحدكثاالاتعرفلمكونهة

ماهذاهلنتساكل!جعلناوهذاالكههرةالنمومدورةلىولضومالذىلور.

سوفلأننا،الأنالسؤالهناعنلاجاكةنرثطانوعلهناأالكررسةالأكةقصلته

قلهل.!عدنعودالهه

الولادة!ينوما،!ولاتهوتنتهى!ولادتهتهداحياةكدورةنبمكل!ر

كمرتلكلما،النبمكتللأحسبتلاصهلهالىتضتلفكدور6النبمحر8والولا
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لتحو!هى!ناتاهتاوماعنلا+حههلحدكورلتهمر.!لكلعاالنعمكتلة

د!مدرةتهلإدلالعصى.صة!عع!عو8علىكتلتهاتزمدالثىالكمهر8

لتىههلالةلصْدملحدكل*طوسضلركمنعددمتعمهعالنبمهنالمثل

لتهى*خوملمعضمعضها!مطدعهاتتهيةالرحمةالكونيرعاهفىتنتشر

!ععل!دسصيدله!ميحهلأركمقلتعمعهلأامكلنكوثو!عهرد.صاحطة

كمكته!متحودوتؤصدهتعمعصعوهطوهكلا+اللرلتمنالمزسدحد-على

هع!طية!عوفضوتعوخىولطا.نيماوتصهحهانلامقدلرانصللن!ىهالندرج

للوكمتثهوفلفاءحعمه!ضكصكلندصهح!لطد!الولهدكالنيمعلى

ا!كهنعملع!هىلصو!ةلوحةدنفاءنل!اس!مؤل!4مركزهنصووسفوطها

لههلووحضصندتتهدامعدبامنوسة+لومةملا!ععو6الىنصل

لوصكصاهنعملي!سمهح،هطيا!وتتحول4!دىيلاحترل!يو،ألانلماح

للحتهيوهفهحصلي،دونتنعيو!تيلأطوسىللفن!لهاثلامسنودها

للحتهفهـمن!ءم!)دتيمحعطيتيماسلوليلنحمفههاضصولالتى

مدم!وقلعع!كصعهعدىتع!لهقيمعدتهوة!سقولننفيالنمم!يثى

وهلأى*نعملعى!حلعلنتهت!ل!لهللتولهلعليالضقطو!نالمركزنمو

فلماءمنوستمواتاءهحو!ةنصوللوكؤ+العدتنوةمع!لةعلى!مل

لىده!ههطىتنهتطتعو!مضه-ولكم!هطس.،لحىونحولهالأطرومهن

فكعلعى+موحتصلنعمهللضلي،ههلحللضعطعلىلعلامهةلهننفلي،اللي

منوههطعوممقمتكور!صهح!لي!للعحردةp46لزلهكالى!التالىتؤدى

قهعاعتعماتو!كلضلدوبةوهيمئت+لرمةمل!نا06ا!تصلحتىوكثر

التاجمن!لطةموحلةبمدا!حنا،ندمكا!والنح!ليلاندحاجدىالههلهوم

ملبهيلكوموتهـضؤلى4!كامؤلتصداسلنبملهعود،اللبلىالحرارة

اسلبفتيعيفتؤمعدلحتوثامهيلسمفهضلت،الههلهومحسابعلى

*نكملق+فتتؤ!من!لطة!وحلةقيهـسالنعملللحلىالضعطعلىالتفلي

هحولؤوهيمحودما،دوحةملض006استصلحتىلهمئومثوحرارتهدرحة
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نو!ااحتريعاالكرهوناحتراقلههط،الكرسوننراتكهنالاندماجلاقعاماللازمة

منالكريهـن!ستنلادوعند.والسطهكونالمعنهسهوممثلال!ئكلالعناصرلهعطى

اللازمةالدربةالى!مللىالىحرارتهوتتزامدالانكعاش!ىالنبم!عوداللب

الأثكل.العنصرلاصتراق

انالىالأخرتلوواحطالعناصروحرقتصنهعلىالنعم!ستعروهكذا

وهوشد!دهمالسلهههالص!هد.للنعمالنها!ة!دا!ةمحددالذى!ىالحد!د!صل

منسملهمامثلللاحترايلاولفهرفهفىالساللةالعندمركلهنمضتلد

ف!نولنلك،طاتةالىكمتاجول،طاقةعنهتنتملاالص!دنوماتفاندعاجالعنممره

النووىفوهودمنمضين!نه!نفافىانذار!تعرالكههرالنعملبلىالمدكدظهور

انتاجدهههـضو!دالصهدمناللي!ممحوعندما.المحتومةنهات!دا!ةلا!ن

فى!اللبتمهطالتىمالتهكلتطامرورمؤدىهلئلينلعلرللنعممصدثالطلعة

مثلالمراتدلا!نالىتصلالطا!ةمنهائلةكعهاتاضمعاعنلكعنوشتحالفضاء

تكونالىنلكو!ؤدىكثملها،ممر8الثصعاع!علملمالوالىالأصلىالنبمثمعاع

النلكعلعاههـسعى.المد!دىاللبداخلهلى!بوىالممطامرأالمالهمنشدكم

الهأسذى)ال!دمدمن!تكونالذىاللي!ا.نولها،االسومرالهامكلالانليارهنا

الالكتروناتالتمامدرمةالىكئلفتهوتزدادفمثر،مثرضكمشىلينهالشدهد(

نهوتروناتمنمكونةكلهااللهيمالةوتصهحنهوترونات،لتكوق!دمروقوفات

STARالنيوترونىه"النبمكسصماالىاللبفقمول،فعط NEUTRONالذى

سنتهعتراكصلأنالىكثالتهوتصلا!لقطمتركهلو02عن!طر.ور+مدلا

.الأرضسطحعلىطنمليون05لاننملدتهمنمكعها

قطرهافان،الكثافةيهدهتصهححتىانكمشتالأرضانتصورناولو

أنتهينالفلكيةالحساماتانيللحسبهذالهسإ!لعطمتر001نحو!كون

عشرةعلىكتلتهاتزيدالتىالنجومعنالمتخللةاللبحالةفىالمركزالىالجاذ!ة

!صلانالىفثثركثرالنهوترونىالنجمانكماشعلىتعملالشعسكتلةامث!
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ا!تو!دكمحعهولكقمحو!ا،ضصعيمص!لولصت،الئ!رةحيمالىحيمه

من!لبئمع!طمعلاحولهتعهوعنها،ومئعيلتيالكلمكنيدلالننالرمة

حتىككات!+مهماصوعةولمي!طتوبضعيءولا!ه!علبممهث8الشد

"ل!عق!عملعيهَفاعلىمدلكهوفاهـطلقتمما.ومضتصالهه!نعنبالضوء

5الأسود، ! Holeمؤوهطعةللعةمنهاتهومي!قتككلوكحافى-سمهح

هلامكل!عل!!يقنهاعلمدءوه!لحهنا+ع!نعو!لالضرعالمالىعالمنا

منهء!طدمتعص!تمع!،لهح!مو!ثمحص!مم،خصمنالكوندىالمئمىء

*خوى.*بولمصو*عليد!هحوله!بدلنىالبانىالمعلمنول!لك

مك!محوتلنللمكقمقههل+هلطوح!مقلسمودهلأىاسونعودي

هلاسعد!يفي8*تمكوت!عد-امه!ثىلعليلهلىهىالضاصهة

ولكن،لهوصصيتمعصلةكلع!ةهعمهنا*!ل!لالأننىمفنيحاالسذال

هصعىهكوسة+*تهدمعيهيموفعيمح!لعلمقسعتلننىحدهنى

!عتبه!!موالالهىهدمسطهئاصلصا+هـكل!كعلمانى!لفعنىالذ!

رصول*هلعيعلىفؤلحههتى،هط،تعلىطهكلعةفىدردالذىا!اول

...هلاطلألعلمء.اثةعهد!نمحعد
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جمعيا-9هيفات

لملئهحلىا
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أدثةالعدأفىلىالطمىأ!م!وهثمة

الم!رمة()م!ة

*ملىهورلليلىهليولسم!منل!العرأندىلعلعىلاهيلزههثةفشئت

لعلممتصعةد!دهلىالمكرمة!لاسلامىالعالممريطةللعسامدالعالمى

لاكلهلرتصيمصعتيعتهار!ة!مصصهةثلت!لعهةمنطمةهـموصلها£1.6

ولصتة.للرأندىالعلعىلاهيلؤومه

الههثةاصذ

قىتضه!*صهد!دتىدعدمىالهصثوطرقوللنلا!فعولعدذضع؟!أ

ولست.للقركالعلعيلاهيلزمهان

هـهصعلكلهطصتللصصللرسمةولهلمثضلعلعلهمنم!اعلك121

والسب!.لعرنرقىمامدسؤلىالكوفهة

*مصك!سضلإمضعضلا!انهة!دصهفةلكوفهةالعلمصهغلم31

وهولطه-مؤسصه!تىفىلتعلهممنلاهليالمعنعلة

ملاحم!هنموتلكوسةالترأنهةلأمدمعاثىطائقهنالك!ثمد41(

لصةهعلمتلكعو!ضوءلىلكونهة!العلمللنعتالطمرطة

محد+لرتلاصلامهةالكمرسةومعلصداللعوكةلدلالةوسيو5

للعتعلةملامحدوموسم!هرلاالعالملىللاهلامضاللعت)مللدلم51

ميد".كلكل!هاللانتفاء
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العلعيةمستوماتهممعمنلسهةكصدر8الناسكهنلأمصاثهل!هنشر61(

لىالمهةواللماتالمطمهور8المسلع!نلفاتالىللكوثرحعةوالثعافهة

العالم.

أهد!هاهثح!هقهىالههئةوسانل

وتنظهعها.العلعىالاعيازموللىالعاملونالهلحثونعهود!ععلم11

معوالتنسهق،المعالاتهلهفىوالععاهىالفردىالهحثتشع!21(

مثمصصة،علهالهرلساتكد"العلمطلالمذسسلتالعلععلت

دوضعوالسنةالعرأنلىالعلعىلإهيازمعللىلامملثوتعحص

لللله.!زمةالضولهط

منلههاوالتد!هقوالسنةالعرأنلىالعلمىلاهعلزمموثمنعطمة31(

دامازتها.والكون!ةالثمرعهةلنولص

لاعحاز!وضوعالمتعللةالنموكةولاحال!هثالعرأنهةالأطىدر!سة141

لعلعى.

حقاثقمن!نشرلنوماحتهونوماغلماه"الكونالههمتوصلماتتهع51!

المسنوىوتعحهصها"هلىود!ر!سنهاوالستماللأرأنصلةلهL"علمهة2،

المؤتمراتلىللمم!صاركةينسلمونمنللتمصصونوا!تعلث،العالمى

09.العالمهةالعلعبالطتلىالملا"وفطرالدولهةالعلع!ة-ء.

المسلمهنمنالكونيهناوهعلعاءالشره!نمالعلعاءالاستعانة(16

والعلماءالههئاتمنمالمضتمصهنالصلةوتوثهق،وغهرهم؟ء-،.

الهيئة.أهدافئضلهقسههللى-المعلوملتوتهاللمالاستمكمارة-.!-ر-

كعااسوةكتههملىلاسلامهةلاضالاتموضعالكونيقالعنعاء71(3"!فاع

مور.كثالكندىللدكتورالأثنةعلمكتاببىبِدث

العلمهة.والهفاتالماعماتمعوالتعالنوالندواتالمؤتمراتعقدا81
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الميل.هلالىيلثضصصمندلامدلالهاحثضتعنهد

البلمعلتوحث،العلعىيلاهعازلمملثمصلىلدر!سهةالمنحتلد*،

المعلى.هطقىملهالريساتلتسولاللرصة)تاحةعلى

وخارمها.للعلتسلضللىللهف!وفروءمركزانشاءلم

والنشر.الأكماثمتطلهاتلتلطهةالفنهةالأمهزةتولهرا

لاسلامىالعالملىوالملصالعامالنعلهمهنللسئولضلدىعىالس[

الدرلسهةللراطلىالتعلهعهةللنلاءضعنالعثمدةلأمصلثلادض

المنلسهة.

ثلتالمؤسسلىفىالعاملهن!منملعهةوللاطىيعتعاعاتهعدإ

التعاونلتمعهقوالسث!العرأنكلالعلمىلاععاز!عم!ملاهتعام

الميل.هلالى

حول!موثمننكمرماممعلى!ىالممسمنلاسقلالة،

!ها،للتعلعةالعلعهةالمويض!حمسوتطومرهاالعلمىالاهياز

منمهاكنعلقماوكالةالصتوحئزاحللفسرون!الهما!مصر

ومعلوملت.!هانلت

وفقالعلعىالاههازمامصلثمتضصصةهد!ةمعلةاصاللر،

الهاحثهنمينالصلةداصعادالهحوثلعرضلعلعهةالمعا!سلق

توهرعندهلههالاطلاعلىوالراغههنمهاالمهتعهنلامداد

لامكلنهة.

خلالهامنلاهعازحعائقلعرفىملهلزكونهةدعدامحملام)عدادا

ممثموقة.!صور8

علعهة؟أثوا!اويلهسونهاالاسلامALAشرهاالتىالشههاتقتهعا

معنع.علعىعلههامدملبىللرد
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الاعجازمجاللىوالهحثالمحاضرةلىللراغههنتد!مميةلورات)ثامة(191

العلمعةوالشرائحاورممنالههكمتاجون!اوتز!دهم،العلص

المصورة

والمصاضرينالخطهاءدامدادكتيهاتفىالعلعىالاعجازيهحاثاصدار1012

!ها.المدارسواساتذة

[vs]7&ة)قامC...,Z d - I - JULالناس!دعىالكونيينالعالمعلعاءكهار

لهسمعواةلتعطهتهاولاعلامهينالصمفصندعو6معلحضورها

دورهمكؤدونثمومن،والسنةالكتابلىوردما!صدقالعلمشهادة

للجماهير.ايصالهافى

الهبئة:هنجزاتمن

كضعكتجاوزلاالذىاليسهرالههئةععروفى،وجلعزالةمنمتوفيق

التالهةأالمنجزاتتحقيقتم،سنوات

لىالعلمىالاععازعن!هحوثطههةمؤتعراتثلاثفىالمشاركةتمت-1

:السنواتفىهقدتالتىالمؤتمراتوهى!القاهرةوالسنةنالقرآ

هـ.1!ا.9هـ،1!ا.8هـه1!ا.6

والسنةالقرآنلىالعلعىالإعجازعنالأولالعالمىالمؤتمراقامةتمت-2

هـ.8014سنة

Aسنةالأولركيعفىالأرضعلومعنندوةعقدتم-3 1 i--V.

Jسنةالأولركهعلىالأرضعلومعنندوةعقدتم-4 14. V.

11.سنةوالف!زكاءالفلكعننذوهعقدلم-5 E-989؟مهـ.

عندالمقدسةالكتبلى!الكريمبالرسولالهشاراتعنندوةعقدت-6

011سنةالمسلعينغير tهـ

التطورحولندوةلاقامةالمتخصصينقهلمنالتصوراتغمعوتم-7

مشروعاتوعرضت.والعلمالدينمينالمفتعلةالفجوةاكطالالىتهدف
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لأ904سئ!العاهر8لىالمنععديلأسلامىالطيمؤتعرفى!ندتمحوث

حولها.لهاحثسهـلاسقلطاللا

معللىمصثممفماهـسعتعثلموضوعا)33(ممتو!كطيطهعتم8-

لملمنحولهاالأمملثلتركهز؟للانيلهتلعرمهةمللعةالطي

لطههة.وللرمزوللمتصوناليامعلت

كهثد/لمولفهالأعئة"علملكتالياسلامياخمد"!ععلسث!قامت-9

كنلا.قصرنتو-مملععةالتسصيقسمرئمىمدر

معؤتعرلعتالتىالمصوث!عضطهاعةاهدلدلىالههنةحمرعت-لأ.

تموهد،للههثةلاستم!صردةالليث!لههلمن!عدكرارهايهلديسلام

.والسث!،العرأنفىالعلمىلاهعاز"تأص!كتليطهاهةمنالانتهاء

صلهمأمعلوانلهلهو!مرك!بيعمة!هللدالههئةهامت-11

لحىالم!ايلهلهمطمضحصثلصهمهـلى!لاكلأمانلا

ترمعتهيهـسعرى،رلأرد!ة،وهلرنسهة،للانعلهز!ة،العرص!ةاللفة

لضرى.لدات!ى

العرأنلىلاهعازلعلعىهقممصر8رمعسمنمئرالعل!تم-12

هـ.14؟.-604iلأهوامخلالالههث!تههلمنوالسثة

أ!!ىطحسلنتهعهممنوصمههألهسطنامحعدوهلىهلىا"

العالم!نءرم!"والمعد،الدت

***
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والينةل!عرأةالع!مىالإمبازممعي

()العامرة

وهو.م879Nكتوسرلى!لاطسنا!لهاد-السلامفىالكههرالمؤنعرععد

العركهة!الممدكةوالسنةاللرلنفىالعدمىالاهعازههثةنطعمهالدىالمؤممر

معدهومناكاد.اسلاملىالعالمهةالأسلامهةالعامعةمع!المعالنوللك،السعودهة

لىالطمبىللأععازالثانىالمؤتعرالسمتمتهعدأخرمؤتعراالقاهر8!مهدت

معهالتعالنمصو1طهاءنعاتةنظعتهو!دم،8891عامنولعهرلىولسئ!اللرأن

المفم!د.لأزهرورعاكةلاسلامىالعالمرامطة

!ععهة)نشاهلكرةلىالفضللهادطسلامالعالمىالؤتمرلهلاكانلتد

خلالللهحثالفكر6هلهطرحتلعد.النهو4!ة،والشم!للعرأنالعلمى"الاعباز

دذهمثلتسهملن!كنوفاالمصرسن،المملماركهنكثر8منلهحظلماالمؤتعر

العلعى.يلأممازميلىملالةخطماتمنتكوشها-ح!فى-البععهة

شرعواحتىمصرالىيملداسلاممزتعرفىللشاركونعادانما،وهكط

لعمعهةحلسةكععد!دلتوالتى،العععهةهلهلعهاماللازمةلامراطتاتضكلى

محلساولوانتغمتللعععهةالأسالسالنظاموضعت،الموسسهنمنعمومهة

العلمىالاععازحععهة5ب!شهارانتهتالتىالاحراطت!هةولشكعلتلها،الارة

محالظة-يلاحتعاعهةالطمئون!وزار8تسجطها!عدلنهو!ة،والسنةالكر3للقرأن

حقللىتععلالتىألوحهدةاليععهةوهى،8891لسنةArtرقممضتالجهز.

علىالثانهةانهاكما.العر!هةمصركجمهوررهـةوالسنةللقرآن،العلصلاعجاز

التأسيس.وتاريخالنشأةحيثمنالعالممستوى
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لشاطهاواوجهاهلا!ا!معية

الومهعلىوالدهةوالعلعهةلنعانهةالضعلتمهدانلىاليمعهةتععل

ا.لأتى
"aلنهومهوالصثةللقرأنالعلصلاععلزنولصمضطد!هلرهلى

معه.ضعلرضلاللا!االعلعىالفكر!سالرمططر!قعن

للاصعسوالدريسات!الهصوثللعهاملعلعهةوالم!معيللحانتطعك!.

العمعي.اغراض

ولاسلامهةالدرلهلأوالنبعلتالعهكمع!معوالتعالنالاتصل"

والالفهةالعلعيةوحالهلتولعلفعكللاهلهةالرسعهةوالهاتولعرمهة

تضدمالتىالنطروو!هلتواللرسملتالهصولتهاللةالعالملنصاء!عضتلد

اليمعهة.اغراض

لقرأنحعائقمعلتتوافقلعلعهةالدرلسهةالمناه!لتطو!رليهود!لل"

النهت.والسمةالكر3

صالاستعال!والتون!،صالإهلامطنكمروالطهعللترمعةمرمزتكوكن"

العععهة.ماتقومالتىولمرل!ملتالهحوثلد!مم!لئمهو!ا

وكتاولالاسلامعنتلاعتنشرالتىالافتراطتهلىالعلمهةالردوداعد!لد.

!المارج.لومالداخلسواءورسوله

الدور!ةوالمؤتعريتوللماضرلتالندواتوعقدتمضهردىالاصشر!.

للعرآنالعلمىالإععازموضوعكتعالعوالتىوخارمهالاسلامىالعالمدإخل

لاسلامية.اللكوةنشرمعاللىالنهورسهوالسنةالكرسم
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للجمعيةالتنظيمىالهيكل

منغهرهامثلوهى6491.لسنة32طهلأاللعانهـنالععهةئنمهرلتد.

!معهة4منتتكون-والدهنهةوالعلمهةالثعالهةالضحةمطانلىالعلمةاليمعهات

منكلواختصاصاتواصهاتاللأافونصددوهد.يطلر8..الخوميلس،عمومهة

فىللحد!ث-انن-!ناحامةفلامها،العاملهندلاعضاء،التنظهةالوحط-هل!ه

ممتصرةفكر8نعطىلننودولكننا،النمطهةالوصداتهل!همثلهنالكتا-هلا

للقرأنالعلمىلاععازحععهةماتتمهزالتىالأخرىالتنظهعهةالهصداتهن

اليععهات.منغ!هاعنالنمو!ةوالسئاالكر+

ستضم!ويه38االهيم!34د

الأععازمعالفىالسم!ونوى،دلاختصلصالعلم!لمننضهةتضم

العلمى.

لاسار،والدراساتللهحوثوالمثامعةللاشرا!التحطهطكأهعلىوتضتص

الععلهةهالمطههقولعانللتضصصةالعلعهةليلنهاطروهنللنشرمنهاالصالح

الدعوة.مولفىالعفمهةالمصالةثلكولستمدلم

سعلصمة،سيان8ثانما

هى6لجانستمنحالياثتكون

واللفةوالمدكثالتفسهرهلعاهمننضهةوتضماالدطهةاللت"

الهحوفىحعهعلىتشاركوهىالدسنوهلومالعرأنهةوالدراساتالعرههة

العرأنلىثامتهومامعمتفلةحصطثهاثكونلنوثراعى،العلمهةوالدرلسات

الصمهمة.النهويةوالسنةالكركلم

العلعىيلاعجازضعلقما!دراسةوتضتص"والصطلةالطيلعنة.

.الاسلامحعانقمعنوالفه)طارلىبعهناللرهلدهنلى
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ضعلقما!لرلسةوقحتص5طيهولدم!اوهدلهالطههعةلت.

يلاسلام.حعائقمعثوفعه)طارلىلدرهـلمهدهدىالعلعىملاععاز

ضعلقماكلرلسةوتضنعى5)الههولههى(لأحهاههله!لت.

يلأسلام.صعاثقمعتوفعهاطلرلىاللروعهلهلىالعلمىكالاهعاز

ولههنةيلأنسانعدوم!درلسةوقمتص"يلأثصاثهةالعلممدت.

الإسلامىالتراث!ععطه!م!لرنة،ونحوهواللفلتوالتاررءواليرافهاوالميتعع

للعالات.هدهلى

!تمدكدوتضتص"يلأسلامىالعلعىوالعاموصىالمده!لت.

والضوولالقواعدخمعالعلعىلاهعازمعللىطدرسكالهموثمنهعهة

.لاسلامح!اثقمعش!!اتنظمهاالتى

!الصمرح!تنلولامملامىهلعىهموسممعاللعئ!هلهتعهمكما

دلاحالهث،الكرللرأنلىدردتالتىوللصطلملتلللردلتمعانىوالتفس!ر

العلعى.!لاهيلزوتتعلقالصمهمةالنهوكة

كعدضطورالعلهزى(/)هدساللمةثنلثىمعيم!عثلك!عدتعومكعا

لسهاثى(./ىللان/فرنسى/انهلهز!/)صاللعلىمتعطدمعيمالىللك

سنوصيه8سبك8ثالط

والمحاضريتالنلواتوعقدوتعههز!تنطهموتضتص8اللألحدتالليتى.

منغهرهامعملأتعاوناوكلاتهاسواء،العلصمالاعيازالوعىلنشروالمؤتعرات

والضارج.!الدإخلوالههئاتواليمعماتالمؤسسات

علىالعلعهةالردودطعدادوتختص"ملاهلامألدهتليلأة.

كالضارج.اوكالداخلسواء،لاسلامضدقناعالتىوالمفتر!اتأسافىكب

مشتىالاسلامهةالدعوةنشرمعالفىالعلمىيلأعيازتوظفكعا

المم!.هذ!يىوالهحوالدراسات!نتاثحةكالالناصلاعلام،الممكنةالوسائل
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صالنشرللترمعة!صات!تكد!نوتضتص،والنفمرالتدمعةلينة.

أجلمنس!تقهلاانشاوه!كنوماح!ها،هائمهو!ا!الاستعانةونلكوالاعلام

الجمعية.!طفتحعهق

ألكتبتضمووثائقهةهلعهةمكتمة"نشاءوقضتص6العوث!لت.

معالعلعىالاعحازمينىوالدرلساتوالهحوثوأطلاموالدهـاتمالمراحع

الارتها.لىالإلكترونىالمالسلااستمدام

والمنظعاتمالجهاتوالاتص!كالتعا!نوقضتص6تلي.

ومراكزوالحامعاتوالحكومهةالأهلهةوالههئاتوالعرسفاللاسلامهةالدولهة

والالراساتالمحوتهالل!فرضةالعالملنصاءمضتلددىالمضتصةالهحوث

العالمداخلالدولهةوالمؤتعراتالندواتلععدمالتحضهرتلومكما،والمعلومات

العلعى.لاعيازموضوعاتتعالموالتىوخارعهالاسلامى

ا!الدرلسهةالمناهحمتطوسررتضتص"!ععلهمألثرمفةلت.

التعلحهة.المنشألىكهامالأخدا!رارهاهلىالعملمع،الاسلام!حقائق!وافق

والمستعهلهةالأنهةالضططموضعوتضتص"اللاخطهطلنة.

دلادرا!نوالعلعاءالأسلتل!مننضهةتضموهى،العععهةععللموضموعات

الهيثةمع!التنسهقاللعنةهذهوقعوم.التضطهطفنلىكلأكفامةلهمالممشهود

اليععهة.لصالحالاستشالهة

4(الاسلاملى)الانسانموتمر4راكعا

معهاكشترك،(الاسلامفى)الانسانعنمؤتعرلتنظهمحالهاالحععهةتعد

السطورهذه)وكاتبتحضهر!ةلمنةللعؤتعروتشكلتالشر!د.الأزهرلههه

اللازموالترتيبولالصاصةواللوائحالنظموضعهلىللعملاعضائها(!نمن

للمشاركةةii-a-Luوامرادوالمؤسسات!الههثاتوالخارجهةالطخلهةللاتصالات

حلساته.ثى

المؤتمر:لهحوثالتالهةالعامةالممالروضعوتم

!!52.

http://kotob.has.it



4والكونالانسان،الأولالمحوو

التراسالخلق-الطههعهةالعلومنحوالأنسانتوعههفىالاسلامىالمنهبم

فىالا!لاع-الأنلسولى!اقلىالنظرل!نسا!المنهنىالفلق-للأنسان

فزعلها.الانسانخلق

والمجثعع4الانسان)أللانىالمحور

الضالقنحوالانسانواجهات-الأسلاملىالانسانحمهـق-الانسانتكركم

.للحدوديلأسلامىوالتشر!عالانسان-الإسلامىالمحتععركائز-والمخلوق

النظرة-للهيئةالاسلامرعاكة-الطههعهة!الظواهرالانسانعلاقة

يلأسلام-يلأسلامعةغهريلاصتعاعهة!الههئاتالمسلمالإنسانلعلاثةالاسلامهة

.توالحط

الثمافى8الفضا!د8خامصا

العرمية،مصرمجمهوررسةوالندولتالمحاضريتمنالعد!هدالعمعهةعقدت

!هنهموالمناقشةالحوارودكناميةالحضور،يهلِمنالملموظة!اللاعلهاتتعهر

لىموزعةوالندواتالمماضراتهفحصرهـسكن.المتمدثلوالمحاضرو!ن

طى4كمامتوالهةثلأافهةمواسم

.ه!4الأولىطفتانىموس!هافىطب!عيةومحاحموتندهلت+

والعر2ن.العلم!نالأرضحركات"العنوان

1.9891العال!

حامعةالهناتمكلهةالأستاذالنهىحسبسدمنصور"ا.د/المثحدث

شسى.عت

.".الثاتالفعافىموسطفىالبهعيةومحاضرتندوت+

4الأولالقاء

النهو!ة.وألسنةالكريمللعرأنالعلمىيلأعجازلىالممثمنهج:العنوان
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.0991سهنمهر،النار4ء

العركيةالدراساتعمهدكلهةالطوهلررقىسهدأ.د/،المتصدث

الأزهر.حامعةوالاسلامهة

اللانى4اللقاء

العلمىالاهجازاطارفىالانسانلعلمالاسلامىالتأصيل،العنوان

الكرر!م.للقر2ن

.0991نولعهر،الثا!

الزقازيق.!جامعةالأستاذالطنطاوى)سماعيلزكى/دأ."المتمدث

199؟4اشالتاشقافىموسمطفىالبهعيةومحاضوتندولت!يه

:الأولاللقاء

والسنةالكريملللأر2نالعلعىالاعحازلىالهحثمنهجية)العنوان

النهوية.

.1991يناير"التاهـمخ

العلوملكليةالأسبئالععيدمحعدحلعىالحافظعهد/دا."المثصدث

شمس.عينصامعة

العركبةالدراساتعممدكليةالطويلسعدرزقا.د/

الأزهر.جامعةوالاسلامهة

.القاهرةجامعةالعلومككليةالأستاذ!اشافؤاداحعد/دا.

الى-لأنهاوذلك،الأهميةمنعاليةدرجةعلىالندوةهذ.تعتهر:الموجز

الواردةالكونيةالأياتلىللكلامضوابطوضعوجوبأوضحتكهير-حد

منكلتناولوقد.الكونيةللعسائلتعرضتالتىالنمويةواياحاديثكالقرأن

ضرورةعلىالأساتذةواتفق.عليهاالضوهوالقىالنقاطكعضالمتحدثينالسادة

انتاجاجلمن،وشرععةكونيةالمجالاتكافةلى،المتخصصيناععالىتضافر

وردتالتىالكونيةالمساثلأو،!القرأنوردتالتىالكونيةالأياتفىمتكاملةأععال
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غهرالميهلالىالمهذولةالمهودقكونهلاوكعهرء.اوورسولاحالهثفى

مثعرة

الثانى)اللقاء

الإرض.علوملىالكر3للعرأالعلعىالاعجازمننعاذج،العنوان

19.11لهرامراالتاص!

للمنرولفهدالملكمحامعةالأسنافىالنمارداغيزغلول/دا.،المثمد:

السبودهة.العرمهةالعلهمالظهرا!والمعلدن

العالمكسنطهعوكهد؟كهناموض!مهرضاهعهةهىما4الموجز

هنهتوظدوكهدالكر+8الدر2نالههاسمبنعلمهةعواش!علىمعر!ينالهاصث

الأسملاعئها-.#Vلىمكلتملسئلة8سلامهةvلدعو6معلفىالأععال

هطاىالقر2للأسلروكهد!حركالمتها،ورظانفهاالعهل!ملدىتكلمثمالمماضر.

علىالمماضرعزجكعا.2كاتهاحتوقهاالثىالعلعىلاععازالحههىوما،كله

هكد3.القر2ن2طىمن2طتالههالشارلمرىظويمرعهوليعهة

الللاءالثالث)

للعالسمة.الكنبلىهلعهةمسانل6العلوان

.1991مارس5العال!

مالأممالمستشارالوهابعهداحعد/مهندسىاللواء6المتمدث

المتحدة.

هذالماذاهو:سؤدكطرحكلامهالمماضراللواءاستهل4الموجز

مقارنة"علمعلىركزوقد،ضوورىتجعلهمهررات!أر!عةهنهواحال!؟الموضوع

فهماناقشهامسائلستةالمحاضرواختار.اسلامىعلمينهوكهد،،الأدكان

ثميلأنحيل،5الجدهدوالعهد،"التوراةالعدهمالعهدوهى،المقدسةالكتب"يسمى
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-هزحهوسظاهر8-الكونخلق4هىالمسانلوهنه،الكرسمنالعر2لىثم

الوسح.موضوع-لوطرسيةعنحدهث-داوليرحعنحدكث

الرالع4اللقاء

.والعر2نالعلم!هناللضاءارتهاد"العنوان

1111ْ!ك5الثال!

الهناتككلهةالأستاذالنهىحسيممعدمنصور/دا.،المتمدث

مثسس.جمهنبامبة

،الزمانمزجملىاحمعهنالناسألىمهجهةالقرأنرسالةكانتثما)الموجز

والانسان.التع!سصنالكونههنالعلماءتضاطبأكاتاحتوىالقر2ن()فىف!نه

ظلالذىالإنسانوهو،العرأنامهدععوماالمضاطبهووالمادىالروحىمشعهه

لهتعرهـعلهها.كصعدالههاكهفهـعلكرهتظلهالتىالسعاءالىكتطلعخئقمنذ

ظلاموعنالسمالعيةالعهةوعنالعلهاالعوطهعاتفىالصعودعنالمماضرتصث

...والروسهةالأمر!كهةالفضاءورحلاتاللضاءسلنوعن،الكونىاللضاء

الخامس)اللعاء

..الحيوانعالمفىالتوحهدودلائلالخلقوحدةمنملامح4العنوان

.10991ماكو5التام!

العلومككلهةالأستاذالنلارعهدالعاطىهمدلتص/دا.،المتحدث

القاهرةبامعة

وأنالتوحهد،علمأهعهة!مرازكلامهالدكتهـرالأستاذيستهل4الموجز

ونواميسه،وهوانمنهالكونخلقعلىعرجثمأسهر،التوحهدكتابهوالقر2ن

الكائناتكعضحهالالعلعاءحيرةداكرازالأحهاء،تصنهدعنموبزاوتناول

المحاضروتكلم.النهاتعالمضمنأمالصوانعالمضمنكصنفونها،أ!ن،الحهة

عجزهمجوانبكعضواوضح،الدارورسنهةانصارلهارؤجالتىطورالرمزاعمعن

!!556

http://kotob.has.it



حتىرههةكائناتمبوارتعيمكلرههاكلكاثناتلوحودالملنعالعلعىالتلسهرعن

لىمارز8سالغالق!صدةعلىتللالتىالضلق!حمةاما.اثةشاءمالالى،لأن

تخصصهمجالوهو،الحيوانعالملى!عضهاالمماضرشرح،المختلفةالنواحى

ا!اد!ى.

السا!ا4اللالاء

الغلهة.خلقفىلألههةللقلرةعلعهةمفاههم"العلأوان

.9991يهو،الثال!

ملععةالطيككلهةالأستاذالأعصرانورالهاسطعهد/دا.االمتمدث

N.8هر

LAVمالدملىءعالمكالفراضلا،ملىءععهبعالمالضلهةعالم4الموجز

!لهععلىالمهنةكلاشاراتملىءهدم،العظهمللضالقالمععؤالقلر6علىالواضمة

كانتهكنا.و!لأصكامالدعةزاخربأكلتلس!هالم،المكهمالصانعصنع

ولظالضلاكا،ينواعخلالهايستعرضو!دالمحاضرهلدكتورالأستادمحاضرة

رلنشطتها.أهعالهاوكهفهةمكوناتهاهلىالأضواء!عضلهلصالضليةأععاقلى

ى!تصلوكهدالضلهةحهاةومراحلالضلاماتطهـرهلىالمماضروعرج

وسمهتهاالوراثهة،"الهصعة!سمىماتوض!الىلنتللثمةوتعوالشهضيضة

مصعةوه،الرين!ة،مصعةوه،الهنان(مصمة)فىليلد!ةه"الهصمةفافتالنى

.،الصوت

السايع4الل!اء

وجعاله.الكونلىنظرات،العنوان

1991.سهتعهر5الثال!

الكمه!وتر.خههرالجوادعهدسيعالل"المتمدث
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الضلقفىوالا!لاعالعع!مظاهرمنعلطالمماضرلستعرض4الموجز

العامالضط!أنالعولوسكنهالانسانحسموكل!لكالكونمها!ل!ضرالتى

هناكومنهنامنكستضرعهلنالحاضرلستطاعماالشفراجهوللعصمر6

وانلا!دانهالىوالوصول،المضلولاتعلههاخئعتالتىوالضمطالدهةلعواني

والعدرةالملقصناتمكلائئصداطةهوواصدخالقالمضلوثاتلهلهككون

والتدمهر.والحكمة

الئاضا)الللاء

القر2نهة.السورنواتحتفسهراالعدوان

.1111لهسممر5العال!

كلهةالفهرناءثسمورئهسالشاذموسىحلعىعلى/دا.،المعحدث

شمس..عهنحامعةالعلوم

كادئاشائعا،عرضالموضوعهالمحاضرالدكتورالأستاذعرض،الموجز

نتائحأدىتوصلوكهد،الموضوعهنافىالهحثالىدهعتهالتىالدولفعمسَؤق

عنالكشفلىاستععلهاالتىلالكترونهةالحاسهة*تخلالمنعلعهة

والرسلالأنههاءمعضذكرتتهعانهكعامضواتهعها.السورفواتغمنلسهة

نلك.مناسمنمصهLjهؤلاءمنولاعلام

AMUلرلعموسههافيالب!عيةومحاضولتندولت!ي

الأولى4اللعاء

والا!دز.لادمانمنوالحماكةلاسلامهةالتعالهم"العلوان

.2991ماكو6العاص!

عمنجامعةالطب!كلهةالأستاذالحلناوىحسنمحعد/دا.6المقحدث

شمس.
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يليعودةالتهارأت!تعددحدشهالحاضرالدكتورVستكلستهل4الموجز

انتكلثم.الأرض!لاعلىالمسلعهنكالةمنالأالمطلو-ولوضحالعالملىحالها

الكتل!منالضهائثلتمر*تعرض!معالهمصرهلىالإكدزمرض!عود!هانالى

فىمستوِطناتدانشاء،العصمىالعهازعنصدضهلارالمحدرلت!حول.والسنة

مد!اوهى،العالملىالمالهالنوعالمحاضرو!مرح.المدمنهنلعلاجمصرصمراء

مشكلةوتعقدالضورأثارعنتحنثثم.المحدراتومافهاالدو،ومالهاالسلاح

انتشارها.هوامل!دمرحثمولفلا!ها،وصحهاوامتعاعهااقتصادماالمخدرات

اللاثىااللداء

والعر2ن.العلم!هنلضوهسرهة"العلوان

2991.متومر6التال!

حامعةالهنات!كلهةالأسنادالنىحسبمممدمنصور/دا.6المتمد:

كلسس.عت

الكون،فىالمركةمضمرححدضهللحمرالدكتورلأستلالستهل4للوجز

مالمكانالزمانعنتصثثمالعلعاء،كحومنلونهةاللر2لأطتكعضمنسواء

نلك،!عد.لأ!نشتهنالنسههةالنطرسةعنوتصث،الهعضمهعضهماوارتهاطهما

الكونهة،للسرعةأمصىالحدطررالكر7العر2نلنفىمولهالمصاضرلصئل

ضلالمنالكونهةللسرعةمصىكمدالضوئهةالسرعةحسال!تموكهف

والقمر،الأرضنظام)التالهةالنلاط!وضحينمنههلاواستلزم.نهةلر2نصوص

يلاقترانى،والشهروالنععىلععرىالشهر،الاقترانىوالهومالنعصالهوم

عروجسرعة،ثاكتللسرعة!صىالحد،الأرضحولللععرالمدال!ةالسرعة

للاورح.المائكة

الئالث4اللالاء

الكر!م.نكالقر2الحشراتعالمْكات2لىعلعهةنظرات6العنوان

.2991لههسعهر6التال!
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يللاهرةبامعةالعلوم!كلهةالأسناذالمرسىعلىعلى/دا.)المقصد:

الأكاتلراساتمأهمهةحلهثهالمحاضراللنكتورلأستادلستهل4الموجز

المهة،وغهرالمهةوالكاثناتوالمضلوهاتالفلقتتناولالتىلأكاتوهىالكونهة

موضوعلىسنلثم.هر؟نهة275كة0هلىعدلمااهـسىالتى*كاتوهى

هووهلالهفر8،سورةلىمهاالمثلوضز-هالهعوضعنفتكلمالمحاضر8،

الععلاناعتهارعلىفالععللاليراده،الل!هابالىانتكلثمللتعقهد،للتهوسنم

أنهااعتهارعلىالأرضهةثم،المهواندماوالانساندمكامتصاسالمعروف

العنكهوتعنتصدثلكنهو،اللراشثمهالأ!هضالنعل!اسمالمعروفةالحشرات

صفاتكهالعنكهبى!لكن،نلكعلىنههوقد،الحشراتعالمخارجمنلنهرغم

المحاضرالأستاذصعلولم.حدشهفى!هثىفمومنللمشراتمضاسهةكثهرة

صناسبسرسعا،تناولا،الحمفمراتلهعهةحالثكعاتناولهعاهفقد،النمليوالنحل

للمحاضر6.المتاحالوثتمع

)3"الخلسموسم!فى!ب!عيه"محاضولتفدولت+

4الأولالل!اء

نالقر2فىوالحفرطتالحفائرحولحهولوحهةخواطر"الععوان

الك!سم.

لأ.27/5/399العال!1

مكلهةالمشاركالأستاذالشعراوىالعاكدكن!صن/دا.6المتحدث

الأزهر.عامعةالعلوم

منالعهرةلأخذالكرسمنالعر2فىفكرهاوردالتىالسامعةالأمم4يلوجز

حهاةتطورثم.الأرضىالكوكبتطورعنوفكر؟،الجعولوحىالععرأخهارها.

متى؟.وا!ن،الحضاراتنشاتكطد.الأرضأنحاءفىوهجراتهالهشرىالجنس

.الحيواناتاستئناسعصر؟منتبمكائنالىمستهلككائنمنالانسانتحول

"الجنسكسمىماهناوهل،السلإلاتمسالةالحدكد.عصرا،.الهرونلعصر
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تطوركيد9.الأثار،علم5-كعرفماملامتى.الأرى،المنس5يو،السامى

يارصلىسهروا)رو.صلأحمطثنسهأ.حضار8.لوطدومالمتاحد.

الضلق(.مداكهدلانطروا

الثانىااللقاء

ألحديث.والعلمالكرسمالقرأن!هنوالطاقةالنهاتاالعنوان

.6/6/3991،التال!

الزراعةككليةالأستاذمصدالرسولههدمحمد/دأ.االمتمدث

شمس.عهنحامعة

وأشكالها،صورها)نالقر2فىالطاقة؟كالنهاتنالقر2اعتنىْكيف4الموجز

الوحهدالمصدرهوالنهاتهل!الطالةصورمنصورةالدذإءاعتهار!عكنكهف

الكر8لىللطاقةالرثهسىالمصدرهوالنهاتهل؟ايارضسطحعلىللفذاء

النهات.حسمفىالخلقمععزاتمعحؤتنالضوئىالهناءعملية؟الأرضعة

08الأيةعلاتةوما،72/الواثعة،08/صس4الععلهةلهذهالكر3اللأر2ن)شارات

من99الأ!ةعلىإلتعليقالسورةنفسمن78والأكة97،ةكالأككسسورةلى

.الأنعامسورة

اللالث4اللالاء

أ.والأرضالسعواتكرسههأوسعاللة!ولحول"العنوان

لأ.54/7/399الثاهـمخ

!لندن.الملكيةالأطهاءكليةعضوامراهيمشوقىأحمد/دا."المتصدث

السماواتملكوتموقعما؟والأرضالسعاواتملكوتشكلما)الموجز

هنvرضاموتعوماهذا؟العرشملكوتموثعوما؟العر!ثىملكوتمن؟ايارض

)أرضالكونهل.سماواتالسماءانكماارضينالأرض!العرشملكوت

الةوجود.اينشتينالبرت،هملدJار)د:الكوناكتشاهـمحوية؟ازلىوسموات
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لىماتنا2أسنر!همالمسلعهنغهركهتهاوثدثا!تة،علميةحقهقةسمحانه

التزفىالكونكرهـسة.(الص!انهلهمطههنحعىانلسهمولىاماد

صديثشرح.والسنةنالقر2هولهااليحهدالعلعىالمصدرامورهناك.والسنة

معاذ(.كنسعدلموتالرحمنعرش)اهتز:الرسول

اء4الرااللماء

خلقمنكهروالأرضالسعواتلضلقا:اثةقولحولاالعنوان

(..الناس

.618/7/3991التاص!

.كلندنالمنكهةالأطهاءكلهةعضوامراهيم!كعو!ىأحمد/دا.االمثصدث

كانزمنهناكهل4؟والأرضالسماوا-خلقكداوكهدممى4الموجز

توسع-العظهمالكونىلانلعارحدوث-والأرضالسعاواتخلققملموعودا

كتام!لىهمهراهطمراثصاثهسندالعكمهور8هد)ان-واستمرارهالكون

الكونهةالر!اضهاتوعلعاءالنشتمن0010للارهىالسعواتخل!سما"

منالكر3والرسولهـسستد!ر،كدوروالزمنتستد!ر،الكونهةالمالة:طولون

..(حدمثمالأرضالسمواتالذخلقكومكهفتهاستارقدالزمان)ن:كلأولقهل

وتكوينوالفتقالرتق:الماءاهلىهرفمهأوكانداود.صايومسلمل!ا.

السديم.لىمادةاهمهوالماءانعلىكدلالسد!مفتق-والكواكبالنجوم

اللقاًالخاهس4

السعاوات..وملكوتوالهصهرةالهصر6العنوان

399؟./51/8العاص!

حامعةالعلوم!كلهةالمدرسالشافعىاحمدخالد/ادالمثمدث

..حلوان

الخلقنىكونهةأكةالانسان:تهصرون(ولانفسكمأوفى:الموجز

كوالاستعراض.الملكصورةفىالهصرمعنىوالتفكهر.كالتدكروخلقة،عظهعة

الكررهم.كالقرأنوردكماالهصرمعنىفىسحث.المتحدثالطييلما.الملسرين
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ساراتألالكترونىالتنزلالىوالذهاليللامرالنوروههصهر8.الدسىالهصر

الأولىوالفطر8الههدرومهنن!رة.السهعوالسمواتوهنورالدر8.السهعالنر8

الأشهاء.هله!هنوالعلاقة!هلإ،الذكلر،القلم!،هلىالرسطالنهـر.وسورة

...اللأليعلىوالرمطالعليهلىالشد!نوالنرق

السا!ا4اللقاء

الكر3.!عر2نلىثم،5للحر!دالات6العنوان

.515/8/3991الثال!

العهودهزماء!سمورئيسلستاذصهرىمحعدأحمد/دأ.6المتصدث

!سى.عىحامعةالعلومككلهة

انالعالمكستطهعلاكثهرةدلالاتيلعرأنلىثم،للحرهـ45الموجز

الدوافع.التعر!د()الاةواللام!دكلون،دلالات5!لناهناومنكلها،صمصهها

قرأنهةنصوصعتالمتمدثساقوقد.الموضوعهل!الىالكلامألىدفعتالتى

امواتاوكنتمما!تكالرونأ!مهد،الهقرةسور8فىتعالىاللةلولمنها

وظهنةوشرح)28((.تيععونالههثمممهكمئمrawثملأحهاكم

سور89/8لاكة،النملسور8/لأ21الا!ة.مراتثلاثهناتكررالتى)ثم،

الملحوظاتمنهد!داالمماضرهرض....،لأنعامسورة/1،2الأمان،الحاثهة

القر2ني.المواضعمنغهرهاولىالمراضعتلكفىثم،حرهـ5تكرارفىالهامة

السالعااللقاء

العلععةوالنظر!اتنهةالقر2النصوصمينالعضوىالتطور"العلأوان

.ألل()عزء

.5/9/3991،العال!

حامعةالطبمكلهةالأستاذافةحابفوزىسد/أ.د6المثحدث

التاهرته

كلندن.الملكيةالأطهاءكليةعضو)مراهيم!ثموقىاصعد/دا.
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طى:فهعاتلض!مه!كناثةعا-فوزىمحعد/دا.حديث:الموجز

واضعهولهوسكانلانا،الحبةالكاثناتلىاليارىالتطورعنتارسغهةلكر8

منالعلمهذااسسوضعواقدالمسلعهنفقهاءلنصعلململ!نه،التصنهفعلم

العالم.منشتىلنحاءفىللعلومكمنهابموضعمعالأدقمنهحهوضعوامل،قمل

الانسانتصنهد.الععلالانسانظهورالفرمصنعرفلىالإنسانتعريف

عثرالتىالعماعممسالة.العر2نفى(التراس)الضلقالانسانخلقمراحل.اللالهم

النطورهلااطوالا!ضللناكما.العالممنمنفر!ةلنحاءفىالعلعاءعلهها

شضصهة.أغراضولقلدارورمنالتطورنظر!ةعناصرتوثبهه2اسلامهةحعهلة

اجلمنالصراعلكرة4طىفاامراههمشو!ىلصد/دا.حدثوضلغص

هىاخرىلفظةل!دتدانعا،السنةفىلوالعر2نينىتألمالصراعلفظة4الهعاء

منالصراعفكرةرلض.علههولأمثلةالكاثناتلىالمهوىالتوانن."صفل!،

التهدل!ععنىلأحهاءلىمو!ودالتطور4التطورلىالراىعلعها.الهعاءأحل

حهاته(.يطوار)لىناتهالواحدالكائنفىموحودفهحتىوالتفهر

اللاهن4الل!اء

العلمهةوالنظرر!اتالعر2نهةالنصوصكهنالعضوىالتطور6العلوان

(.ثانى)حزء

.612/9/3991التام!

حامعةالطبلأستادمكلهةاثةعابمحمدفوزىاأ.د/المعصدث

العاهردة

ملندن.الملكهةالأطهاءكلهةعضوامراهيمشوثىأحمد/دا.

النطفة:كلىلهعاال!ةجابلوزىمحعد/دا.حدكثنلخص4الموجز

اجاكةهىالأنعنهااللثامنكشدالتىالمعجؤآلكههر8.الجنهنوتكونوتطورها

الذىالضيط.العضوسةغهرالمادةمنالعضوسةالمادةنشأتكهف:السؤالعن

انَروحمن!هسانهاعلههانطلقان!سكنطاثةعنعهارةالمزىءحهاتكريط

الترابككهـنقد8.مستمرددرة،الحىمنوالميتالمهتمنالحىخلق.سهحانه
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النطفة.الههنالماءكلها.الأرضنراتمعهعهوالانسانطهث!لىالمستضدم

لىالموصلىولسائلالرحلفىالمنوىالسائلفهوالمههنالماءأماهالأمضماج

)الشلرةلقطالمنوىالح!ان!راسيلاالمعلفى!سهملاالرحلالمرلا.مههض

اصمد/دأ.حلهثواما.اثةلوامرمن!رنسمههاأن!كنماوهىالهـراثهة(

سور8،العلقسورة:الحنينخلق4طىلهعاتلضهصهلهمكتا!راههمشوكل

التىنهةاللر2السهـرهىهذ.،أل!حسور6،المؤمنونسور8غافر،سور8،القهامة

خدعايثطماثا.)ثم"علنَ،5شرحوتشكده.البنهنخدقمراحللههانزدت

2دم.خلق!وار.*اللأرسولالىمرلوعادردالذىالأركعهناتحدكثأخر(،

هو2دمأهلىالدل!لما؟اومتىأكن،2دمظهرمنالمهثاقاللَةأخذ.الضلقمكان

أ.الضلقاول

التاسع4الل!اء

حدكد.علعى!حث(:احر!سهعةعلىالعر2نالنزل6العدوان

3991.لم91/9،العال!

دلشهانالأعدىالميدسعضومدرانسهدلومصطلى/م،المتصدث

للعر2نالعلمىالاهيازحععهة)لارةمعلسوعضوللسلعمن

والسنة.

العرامةاحكاموكافةوالنو!هفاتنزولهاونسلسلالأكاتفرنملا6الموجز

سنةالأزهرمنمعتعدعثعانىمصمدوهوالاماممصمدفىحاعتكماهى

مثلمعلوماتفههامذكورتعر!دكطاكةالمالىاليحثلىلهاسور8كل.3791

أمةكمفهها،أكةو2خرالأاولهىما،البلالةلفظمهادردأ!اتهدد،الأكاتعدد:

الهحائهة.الحرو!!لهةمعوهكنا،)ب(كحر!!دلتأ!ةكم،)!كحر!مدات

فىرقمهامعونهقارتهاطلهالنزولفىالأ!اتتسلسل:كة912العلقسورة

هى4محددةنتائبممنهاواستخلصالمحاضرتناولهاالتىالسورالمصحد،ترتهب

ألامراواورلتالأخير6السورةولى،المزملسورة،التلمسورة،العلقسورة

لفظوردوقدهذا.غيرخر2موضعلىالعرأنفىتردولممنه(،تهسرما
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مقسوماتهاومضاعلاتهاو)7(الر3تكرار.مريت)7(السورةهذ.فىالجلالة

عدد،أحرفسهعةعلىالعرأننزولموضوعهةكؤكد،يلاكاتاصصاماتكلفى

41عددهاثاتهاالمقطعةإلحروفسورة92-معطعةكحرو!!داتالتىالسور

كعنىمرة94نالقر2لى"انزل،لفظةورلت.محعوعة14لىوهىحرهـ،

كي(.)7

ألعاشر4الللاء

الك!3.العرأنوحىمن!هوليمهةخواطر6العلوان

.83/01/3991العال!

حانعةالعلومككلهةالأستاذعلهالىمصعودعلهفى/دا.،المعحدث

المنصورته

فهعه:هعا!نعطتهنحلهثهالمماضرالعكتورالأستاذيستهل)الموجز

اللهلماخعلا!مالأرفىالسعاماتخلقلىانأ:الأمة!ىللضلق

خلق!معنىوليس3eatureمضلوقينهعلى001!هاميلأولىلأماتوالثهار

5reation،الل!لاخثلادديلنأ4كونسسور6فىاللألولهناهـسؤ!د

أ.(6)طلونللرملأماتىمالأرهالسعواتليا"خل!وماطنهار

لهمفىبدولةمعالملاستكشافمحاولة!أنهالحد!ثوصفهىللثلنهةالنقطة

،للعرأنملسرالستلأناالهها.)نا!وصلواانسهلونالمنكتهسرلمنهةقر2كات2

المماضروتناول!ها.الناللرأنوأكاتلفاظتوحىمهاا!وحخواطرهىلانعا

والماءالملحالماء،المكهنالقرار،الاخصاب،النطلةوالهصر،الامصار:التالهلأالنلاط

...نعلةقالت،كرزخمنمانهماوماالعن!ب

عشر4الحادىاللعاء

اسلامى.طمبىمنظورمنوالموتوالروحالحهاة"العنوان

.17/01/3991)الثال!

جامعةالطبككليةالأستاذالسقاسلامةالسيد/دا.4المتحدث

سكندرية.لاا
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،الروح5.علههعرىالذىالموتوناموسوهوته2دمخلق4الموجز

اللأ،مخلوقا!منمضلوقانوالحهاهالمو!.النلس!ععنىالقر2نلىأحهاناورد!

امعاد!ىتوصلهعدموالدليل،لانسانىاللكرممدودكة.نهاكةولهعاكداكةلهما

حعائقلىأوحواهرفىلاظواهرلىلعطالأطهاءععل!دلر.والموتول،الروح

خلاكانىوعواملهاالوراتةجوانب،يهخاصملدلهانسانكل.موضوعات

نلختالتىللروحتلتقدالمخلوقاتجعيع.الروحنلضةسهثتالتسوسة.الانسان

ىدمدركةحا!تثلاث.الجنهنى(")التخدقلانسانتفلقمراحل.دم2فى

!يولوحيا:الحهاةملهوم،خل!ط)نسان،ميتحسد،صجسد:الانسان

ضعف-4هومخلوقكلحهاةفىعامناموسيولهانون...وكيميانها

اعضاءاستئصالنوعها.حسبالظكاموت4هوخر2وقانهـن-ضعدهقوة

الحنسكقاء.العامجمهانهلىاوالانسانناكرةفىكؤثرلاالانسانجسممن

الموادامرألحهاةامرميد.مق.الفتاكةوالأمراضللاومثةتعرضهرغمالهشرى

للانههاءكمعمزاتعرتالتى8والحهاالموتحالات.وتعالىسمحانهاللةانه

تثليحععلهاتتالأموثولةكائناتلىالمعحزاتهدهتتكرروهل،والرسل

فىالشتوىالههاتظاهرة.(المنى)!نوكالمنو!ةالمهواناتواشهرها،الحهةالخلاكا

؟.الطهطالوجهةينالموهوما...والصنمراتالحهوانات!عض

هشراألثانىاللقاء

العرأنية.المحرماتلهعضطي!ةملاههماالعلوان

.59/11/3991الثاص!

الطهيةحلوانمنطقةوكيلضرغاماحعدمممد/د6المتمدث

)ساكتا(.

منهج.استثناءاتوالمحرمات،والحلالالحلاياشياءفىاياصل:الموجز

والمشروسات.المطعوماتمنالمحرماتعلىالتركيز4المحرماتتنظيمفىالقرأن

فترةأثناءالزوجيناتصال.الفاحشالاعلام.الجنسىوالشذوذاللواط.الزنا

المتردية،،المنخنقةالخنزير،لحم،الدم،الميتة:تحريم:العقرةسورةفى.المحيخى
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)ومعهاالضعهـد4المشروماتمنالمحرمات.النصبعلىنهحوما،النطهمة

ومشرومات.مطعوماتالأشهاءهذ.تصرسممنالمكعة.المضدرات(

عشر:الثالثفل!اء

احرف(.سهعةعلىالقرأن)نزولحولخواطر6العنوان

.623/11/3991القال!

حامعةالعلومدار!كلهةالأستافىشاههنالصهورههد/دأ.6المعمدث

القاهرة

هذهتللهناثددمناما،لأسرارهولالمعانههنهاكةلااثةكلام)الموجز

القر2نلسراركعضكظهورالرسالةتبالد.كلامهوالعر2نتعالىاللأمنالرسالة

عهرالقرأناو!عهظهورتطهـر.نهائهةلاثضهةاللرأناهعاز.زمانكللى

العرسية،ياللفةالعناكةموضوعفىال!ر2نأهعية.الكلمةهىالعر2ننواةالعصور.

الأصرفمشكلة.دراستهواهعهةالقرأنناهـسخ.،اعلق،"بنة،للظة4الأمثلة

(أحر!)سهعةكلعتىاماالتواتر،درحةمنطتربفههاالنهوىالصهث:السهعة

حعهقةظهرتمتى.هامةفمهاهاوضحلأحاد!ثهلهمتونلمص.لعتواترتان

أوالعمدةالحالهثيوالهابالحديثهوالخطابمنعنرحدكث!السهعةالأحرف

المصاحفاختلفت.للمدكثالأخرىالرواكات!ههتر!ىلاتوثهعاالموثقالصههث

العركية،موافقةالسند،صمة4علىالقرأنععاعاتفق.الكتا!ةصدر!عضلى

كنأينموضوعبخهورللقراءةمعمولةشروطوهنه،العثعانىالرسمموالقة

ان!...طحسان،اههعوهموالذكنوالأنصار"المهاجررسنالنصهراجلىكعب

!(.الرسول)حيلالأولالجيلفىعنهامسكوتاكانالسهعةالأحر!فمسالة

رقمعلىالأنالتركيزلمانا،الأقالجحهمالىذهبو!د،خلهلةرشادترهاتشرح

...2،3،5مثلiخرئ!أرقامنهتملاولمان!ا،وخطورته،)7(

عشر4الراكحاللداء

ومداية.نها!ة:الكوننهاية،العنوان

!!a6A

http://kotob.has.it



.57/21/3991التال!

بامعةالعلوم!كلهةالمدرسالسمانالرحعنعهد/دا."المتمدث

الأزهر.

وغهرمسلعهنالعلماء،منكئهرالموضوعهلاشفل!الهوجز

فىالعلعاهالههتوصلما-الكونمالاكةعنالكشدفىالمسلعهنهحهودمسلعهن

"نهاكةوهى!دإكتها،الحعهعةلىهىالمماضر6نهاكة-المسالةهنهفىالعالم

الموضوعالعنوانمعكنطمقلمالكلامومنالزمنمنكههرلعطاعوكالتالى،الكون

وسور8الانفطار،وسورةالتكوسر،سور8!تلاوةالمماضركتفىللمحاضر8.

الكون.نهامةعنكلامهلىالانشقاق

U&&الللاء W)عشر

ألكررسم.الفرأنضوءفىوالنفذكةاللذاه،العنوان

.521/21/3991العال!

.)ساكقا(التيارةونارةوكهلطنطاوىعهالهحسين/م!المثصدث

الد!وانيةالمهةوالكائناتخاصةلانسانلعصمالطعام!عهة4الموجز

ةالواردالأغنهةتنوعمنالحكعة...لأللا--القضب:الفناءنوعهة.ةعام"

الأثار.الانسانلفصناءالأساسهةالماحات()والعناصرالكر30اللأر2ن؟كاتلى

الطهبالفناء.الفنلئهةالمببوعاتلرالعناصرهن!منكللنعصيلسهئة

غناء:العسل.طههةلحكَ!مثولاتتصر!م.)الفاسد(الخههثالفذاءو)الصص(

الفناءمواصفات.الفناثهةواهعهته،القرأنأكاتلىيصلهللفناء.4الطهىوشفاء.

فىكوسدسهلناقصة)الزراعهةللحاصلاتوالتضزسالتضطهط.السلهم

المحاعة(.لمواجهةاللازمةالاجراعات

ء"941الصلهـمدموسهطفىالب!عيةوماضوتندوتعه

:الأولاللماء

اول(.)جزءالحديثوالعلمالنهوىالحديث"العنوان

.4/1/4991،الثاهـسخ
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العرمهةالدراسات!كلهةلأستاذمكراسعاعهلمحمد/دا.،المعحدث

الأزهر..حامعةللاسلامهة

لايلمماضرةلوواحدلعاهكسعهالا،متعددةالصهثعلوماالموجز

تتعرشالسنةلأنصضطهرهامموضوعوهلا،مماضراتميموعةتكلهها

الللأاءمنلسلسلةوتمههدمعدمةالمحاضر8هلهولعلوغرما،شمرثاللهعوم

الدكتهـرالأستاذثدمهكنا.علههةكنوزمنتحو!هوماالنهو!ةالسنةحول

سهانالنهوىالمدمث4التالهةالنلاطلىالعولطصلانهر!ثم،لمد!ثهالمماضر

كعااو،الاسلامىللتشر!عمها!لمر8الثانىالمصدرهىالمطهرةالسنةنلللر2

كهعرأباولىومن،صحةالسنةواحد-مصطرالقرأنمعالسنة4الشافعىطول

لضدوهالرصولثا!مموماكافرافهومهاكستمدلوساركشككالسنة

:مالاقراريووموالكامع!!للسنةمهانه-الاثثهواسثهثهاكموما

كصظكعاتكفلالسنةمحلظاثهتكئلالحع-المعاملاتالزكاةالصلاة4امثلة

التلصهلصح!وضمع!.الىالنهوتللاحادكثالحلهثعلماءتعسهمالعرأن

لعهره.والحصنلناتهالحسن-الموهو!-للرفوع-الثلائضالمصثشيرطلى

امورلى!حتهدالرسولالمراس!2-كلنرلضوهلالمرسل-لأحاد-المتواتر

سا.تتنزلكانتفلاكاتوالتشوءالعلهدةكات2اماالدنها

الثاثى4الللاء

الاسلامى.الاثنصادومنه!ملهوم"العلوان

4991./602/1التاله!

الدولة!ععلسالمستشارالفنبرىشو!ى/محعددا.6المعمدث

الاسلامى.الا!تصادواستاذساكقا()المصرى

الموجز:

اواليهودىمالاقتصادمثلانقولولاالإسلامى!الاثتصادنقولناUIاولا

مادتهكانتلان،الاسلامكدمهدكمالاسلامىالاقتصادانوكهف.المسهص

...نلكاسهابهىوما،للغايةحدكث!الجامعا!ومدر!سهالعلمط
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الععلةمثمأنمثمأنهينوكهف،الاسلامىلأ!تصادومفهومههةما"الثانى

الاسلامهةالاقتصاسةعاصوللىضمثلثامت!يولهما4!عهانلهالواحدد،

اعمالكهفهةلىهـضمثل،متفيروجهوثانههما،والسنةالقر2نلىلرلتحسمما

صدر8لىالقكرىالمستوىعلىسواءوتطهيقاتها،الاسلامهةالاقتصاد!ةاياصول

يقتصلدهةلنظعةصور8لىالعملىالمستوىهلىيو،متعدلةاقتصادكةنظر!ات

مضتللة.

هوواحدا!تصادىمذهيسوىالاسلاملىليسلنهكهدنههنوهنا

متعثلةمتعددةتطههلاتلههلانعاحولها،الاختلافميورلاالتىالثامتةلأصول

لاصولهونعنهعئرماوهوفهها.الضلا!ميوزاهتصاد!ةنظميونظررساتفى

تهعهةامنالامامهنهوعمَر.هـهرهانحضةلاومكانزمانخلا!هو:!لولهم

،تضاد.خلا!لاتنوعخلا!هو4كعولهللنامةدقهلأاتعههرا

والهاحثالوضعىالهاحث!هنوالتفو!،الاسلامىالاهتصادمنه!:فالثا

النضهةلوالمبتمعاختهارمردهليسالاسلامىالاقتصادينوكهف،الاسلامى

.sueوهو-الا!تصادىالنشاطضظملاكصهث،اثةحكم!ىمرلهلانعا،الحاكعة

اهعالامكوناكعيلماتحقهعالامتصالهةيلاسلاملأصولوللاالأ-كاثن

والسنة.نالقر2منصوصورلتحسهماالاسلامهةلاقتصادكةللاصول

منوالتىلاسلامىالاقتصادلضصافصلولمعالمكللكنعرض4لا!عا

معدمانصدولنيلهلاسلامىالا!تصادح!هدةنتهىلننستطهعمعرفتهاخلال

لىكتال!موضوعهناكانوهد،السائدةالوضعهةللا!تصامهاتملأنسهةموهله

حتىمنهصلرالدىالكتابوهوالاسلامهة(الاقتصالهةالسهاسة)ناتهةعنوانه

الاسلامهةالمنظعةكععرلةوالفرنسطلانحلهز!ةالىوتر!م،طمعاتار5الان

..لاسهسكو(ا/)الرصاطالاسلامىالموتمرعنالمنهثعةوالعلوموالثلانةللتربهة

فىتطههقاتهاونمينلها،نعرضثلاثفىالضصائصهن!حصرولقد

اثة.شاءانالمحاضرة

اللالث4اللتاء

النهوسة.الأحاد!ثلهعضعلمهةمفاههمتصحي،العنوان
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4991.//12العال!6

ملندن.الأطهاءالملكهةكلهةهضوامريمهمشو!ىا!عد/ا.د5المثمد!

تدعلملاسلامهة!رسالةأتعاماملهوماثونان!حبكدا!ة4الموجز

الاالأخرةولعورالدنهاامدردىللحماعةيودلدردالانسانهةالنواحىمننلمهة

فىشىءاىكوعدولا.والسنةالقرأنفىهو،كعاالصح!مالتيههوشعلتها

منانالامد!ههةحعهلةهذهكانتدان.العالمهةلرسالةاغفلتهمناانساناىحهاة

عنها.غفللدوالمفكرسنالعلعاء!عضنرىانالع!هب

أولعليولولمن،الرسولهنكمِرَناكلهى،النمور!ةالسنة"

وموضمةلللزأنمههنةالنهولةوالسنةسهر8.لوخلليةصفة!تعد!راوععل

ماءمالهعضومفصلا،ونواهههلأوامر.ومطععة،لكلماتهمومنسرةلمعانهه

والتشررهع..للسن!وتركهالعرأنعنهسكتلماومشرعةمبملا،كلقر2ن

.لاسلامهنخرجذلكمفهرل!ومنمعا،والسئرالعر2نهلىطوملاسلامى

الرسالةهنخارجهوماوتعاهـر.وهعالهومواله،الرسولحهاةلى!مدولا

...العرأنخلعهكانولقد،الدهنحهاتهكانتللعدامما،

!فهركلومن..تامةعصمةمعصوم،الرسول؟الرصول!صعة"

فىالعلعاءمعضلضطأكعامههنا،ضلالاوضلهظهعاخطااخطاقدمكوننلك

!صالاهوانألهو!،هنططقأوما:وبلعزاثةهولتفسهر

الاكةلىنراىلاونمن0001فعط!الرسالةمعلقلهعانلكانوثالوا-(

مطللا.حكعالههانرىلانعااستثناء،الكررسة

اللطمىللفلاسفةمزاعمهن!،!لفلاسلةالعلعاءهعضمزاهم"

وهحوم،اللهنماعداءالمنالقهنومزاعمكومنوا،لمممنالمستشرثهنوكعض

السنةلمعلالكثهرةومحاولاتهم،السنةوعلىالرسولعلى!ههعاهولاه

لىلشلواأنمعدونلك...الأخر!الهعضيؤخذولا!هعضهاكؤخذاى،كعضين

خروجهوعضينالسنةكناللر2منأكل!لجعلمحاولةوأى،عضهنالقرأنجعل

قد!اوالمفكر!نالعلماءمنوانلهومنخلدوناكنفهنا...الاسلامعن

اللةكعثنا!الرسولانكلول-اليونانهةكالفلسفةحعهعاتأثرواوقدوحد!ثا...
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أوالفلكأوالطبلهعلعناكهعثهولم،والمعلعلاتوالعهالاتالشراثعلهعلعناتعالى

الواهعلههاتىالدنهاامورمنامرلىالشىهطولكانوانه،العاداتمننلكغهر

دقال،النظتأكهروموضوع!در،ولسرى!در،مار2حادثفىحدثكعا،صضالفه

هؤلاءعلىوسوهـنرد...مثلكم!شمرانمادانعا،دنهاكمكشئونَاعلمأنتم

.!المعصومأحادكثمعضلهمفىالفلاسلةأوالعلماء

الرايع4اللالاء

والعر2ن.العلممينالزمن!العلأوان

3991./17/01،العال!

الهناتالأستاذ!كلهةمنصورمصدحسملاالنهى،ا.د/المثمدث

شسى.عهنجامعة

متنوعة،أحادكثالزمنعنوالمثمعراءطلأدماءالللاسفةتحدث(للوجز

كداكهن!ا.كضاهههاناحدكستطعلمالزمنعنحد!ثاتصثالكر3اللر2نولكن

ملاكعنى،لدىيزدىالزمنوهل،اللمرمنعنتكدمئم،المتصثاللكتورالأستاد

الكونىالانفعاروالمشاهدإت!التمار*الثا!تالهلهنىالعلم،-نهامةولا!داكة

السنهن-يلا!نمنذالعلعاء!صوركعااللحظةهنهملامساتهىماالكههر،

!نى-مدامة،للكونكأالأالعلعاء!ناعة-واللتقالرتقعنتتحدثالعر2نأكات

عنضحدثالقر2ن-المنللقطكونالنلتحالكهـن-سا!ةللزمن-علههو!ناء

هل-العظهمالانفعارمعاوللىالعظهميلانسحاقعنكتصثول،المنفلقالكون

المحسو!ةالقمر8هوالزمنوهل،الزمنمعدماهناكوهل،الزمن!هلماهناك

الزمن-الهلاللملأنحن؟؟؟-العظهمالانسحاقولحظةالعظهمالانلبارلحظةكين

القدماء-العربأكامالزمنكياس-للعكانالزمانتلازم-مطلقولهسنسص

منه-مضىماعودةوعدممضفه،إلتلاربالاستدارة:الفهز!اثىالزمنخواص

الكونعمر-للزمن)سلامهةمفاههم-والزمنالأحلام-المضتلفةالزمنانواع

السث!.الضلقوأكام

الخاهس4اللعاء

.النهوىالحدكثلىالنفسىالطب،العنوان
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4991./02/2،العال!

الملكهةالأطهاءكلهةعضواماههم!ث!وثىاحمد/دا.،المتمدث

!لندن.

ومعنوسةخلهةيضرىصواهر+بسم)نه64الإنسانهومن4الموجز

النلسىالطب-عضو!ةامراضمن!سهههوما-!التوتر(وروحونفس)عقل

ما4الصمر،-اللأرسولعلىالرسالةتنظعهدلىموحوداكانالذى

الناحهةمن)نعمةممملاحسالس!كونكهف2ممم!لاحسالىالمقصود

الأمر"-مممالاحساسهلىاللدرةلعد)ثاللإنسان!ملث!اث!ا2الطههة(

ائةا!تلاءبلالصمر-خاصهةمعكتعارضلاالطههةلأسهابكافةماستنفاد

الصالحونثمالأنههاء*ءالنالسالثمد4اللةرسول!!ل!ضىحبللمؤمن

د!صلامةدكنهفىكانل!ن،دسنهقدرعلىالرعل)!يتلىلالأمثل(5الأصسثم

لىوالفضبالتوترهلاج-السلامعلههاكوبالهنعبىحالة-(امتلائهلى

الوضوء-التوترعلاجلىالطههةالمهدئاتلاستعع!اليانههةالأعريض-لاسلام

6.والصلا

السادس4ءالللأا

الكون.فىالحركةالنظام،العنوان

4991./627/2العال!

العلومسكلهةلستاذالللكمحمداصدالشهاوىا.د/6المثمدى

القاهرةحامعة

العظهم،المعرلةمحهطفىصفهر8!طرةالاهوماالانسانعلم4الموجز

الدكتورالأ!نمتاذ!داالكلمات!هنه،المصدود!ةغاكةمحدودةللفهمالمشر!ةوالعدر8

المترامية،ومسالاتهالكوناكعاد:التاليةالنلاطفىالقوللصلثم،حدطثهالمحاضر

ععر..وفاتماتلنعمحونلدعهنكتستلأملهالذىالضوثىالشعاعانوكهف

كينالموحودةالجاذميةهىما.والنونالكافكالنالكونفىالمادةتكونتكهف
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ماكنخركتها،!داومتى،السعام!ةالأحرامتتحرككهفكعضها.وكهنالأشهاء

الكواكي،حولتتحركامعار:المركاتهلهتحكملهوان!نهناكوهل،تتمرك

مبموعالها)ومعهاوالنعوم،النحومحولمممركاممار()ومعهاوالكوامكب

الأكامملا!اتظهرتكهد...المعراتمراكزحولتتسركوسعار(الكواكبمن

هوماحركاتها،اضطدهتاوالأعرامسرجمةاختلتلومانا.والسنهنوالشهور

عنهنتمدثالدىالكونهوماعنا.!عدهوماالكونىالفضاءلىلنانعمكرل!

العلعاءاصدانحدالىالضمامةمنوصلالكونىاللضاءان.الحرمةالكثافةةالأ

ولاههرهاممرلأنها،اخرىمعرةمعالممرا-منمبرةهصالم!عدماعمعد

001اصطلامكهنهعاكمث

الساييم!اللالاء

والسنة.للكتابضوءلىالزراعهةالعلوم6العلوان

.ا122/3/499ْالعال!

حامعةالزراعة!كلهةالأستاذعهسىسلهعانامراههم/دا.،المعمدث

القاهر8.

موحزمسدكثالمماضر8لموضوعالمحاضرالدكتورالأستاذمفد4الموجعز

.سراالاسلامباءوك!لهها،ظهرالتىالهةكانتوكهدلاسلامظهورعن

الزراعةخصائصهنتصثثم.المدوىالمعتععهذالىللمضار8ومؤسسا

كانتالزراهةالمضار8.منشت!هىمعوماوالزراعة.والتضصصالموسمهة:وهى

2سها.ملادمنكثهرمثلالعالم!لاعمعضلىالاسلامانتشارالسىمنأساسا

الىالدخولقهلالعر!يةاللفةدراسةاهعية.الهشر!ةرلاههةلهىالزراعةدور

الشقالمماضرتناولثم.وحيوانىنهاتى:شعانلهاالزراعة.العرأنهةالأ!اتدراسة

الحهوانهة،المنتداتعنلتصث،النهاتىالشقحساللاعلىمالتلصيلالمهوانى

الوراثة،علوم،الانسانولغةالحعوانلفة،الدنمىنظام،الاحتماعهةالمعهشة

...الطيوروحهاة،إلأنعامالهيطرة

من4الثاءاللالا

الك!سم.نالقر2لىالاعجازوحو.تنوع)العئوان
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!0/991العال!6 /.f

الأزهرمامعةالكرر3العر2كلهةععهدالمهدىحولة/دا.5المعصدرر

)طنطا(.

هىوماملاعباز؟المرادما-و!ضاصتهاثةاهلهمالعرأن!ل)الموجز

القرأن!كلهةالدراسةخطةلىمالرجمستقلعلمالعر2نىالاعيازالمععز6؟-

مناوتىاللأرسوللنعلىالتدمد-لأكعلنالىمدخللاهفازكطنطا-الكد3

وفاقهم،لملهمنالرسلالأنههاعومععزاتكافةضاظرماالحسهةالمعيزات

التعل!8-العرأنهىالمعنو!ةالمعيزةكانتلمانا-العر2ن()ا!المعنوسهمالمععز8

-العرأناغيازهلمفىالمصنفونالا!عاز-ومو.فىالتنوعيلأهعاز-!عوهلى

هىالثانهةالمعتزلةمناكة-النظامهةوفرقةالنظااماسماقولهى)الصئزلة(مسالة

القر2نيضهار-العر2نمحلقالعول.وهىلأولى!نامهمالىاخمانةمالصرفةالعول

هله.العلعىالاعباز-)الهلاهى(الههانىلاهحاز-كدفظمالاعباز!العهو--

المهارك.الللاههنانىال!لهثنقاطامرركانت

AMتاسع4ال

الكون.خلقلىاطنهةتأملات،العنوان

.91/4/4991،التال!

الكمههوتر.خههرالعوادههدسيعالل6المعمدث

!دكهانمركدلماالتوضهحهةالشرائحعشراتالمحاضرعرض6يلوجز

لا!لاعوممتوماتهاالحهة!الضلهةمدمأالمضلوثاتفتناولهنا+لقائهلىمكارمن

!عضوتوسعانتكلثموالأهضاء،لانسجةثمونظامهاهتنظهعهافىالضالق

أنومعدوتتا!عها.المراحلهذهفىوالتأملهتشكلهومراحلالينهنفىالشىء

سرسا،الحهوانينواع!عضعلىعزجالانسانلىتأملاتهمنالمحاضرانتهى

الأجدىوكان،!انهاكجرىوما،والمثسسولأرضالقمر،املاكعالم!ىوقفز

دونلهاتعرضالتىالحزئهاتمنواحدةجزئهةلىهمهحل!ركزأنكالمحاضر

لالمحاضرة،والسنةالقرأنفىسشأنهالردلمارصهنعرضأوتدقيقاوتمحهص

..المستقهلفىالمتضصصون!تناولهاان!جبلمحاضراتعناوينعنعهارةعموما
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اللقاءالعاشر)

الكمد!د.وماسهالصهد"الععوان

499؟./265/5العال!

النوور!ة.المول!!ه!الأسناذحسنههدالفدورمعدوح،امحد/المتصد:

عشر4الحادىاللعاء

العر؟نى.والنظامالكونىهنظام6العلوان

4991./17/6العال!

المتمدةالأممْمستشارعلىلوهام!عهداحمد/سمل،المعصد:

سلهقا.

عشر4اللافىاللعاء

للععران.لاسلامىالنهمههاالعلوان

4991./521/6العال!

الننططياللراساتمركزرنمسامراههمالهصههد/اطاالمعصد:

مالمععال!ة.

هشر)اللداءاللالث

الكر3.العر2نضوءفىوالتعدمنالمعالن"العنوان

.55/7/4999التال!

الملكهةالأطهاءكلهةعضوامراههمصمولىاصمد1/ا.االمعصدث

ملندن.
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عشر:الرابعالل!اء

الحديث.والعلمالقرأنسينالنحلحياة"العنوان

ME/191النالش / V.

العلعىالاعجازجمعيةعامسكرتيرغنهمالسيدكارم/د"المتمدث

والسنة.للقرأن

عشر:الخامساللقاء

الكريم.نالقر2لىللجهالالعلعىالمدلول)العثوان

9/1،التاركخ 9 9 4 / A.

الملكجامعة-الأرضعلوماستاذالنجارراغبزغلولد/ا.6المتصدث

كالظهران.لهد

:عشرهالسادساللالاء

والسنة.القر؟نكينالأجنةخلق)العنوان

.533/8/4991التاركخ

-جامعةالأطلالاستاذجراحةعمدالعللممحمدعزيزا.د/،المتمدث

طنطا.

***

Wن)تادمةوندواتمحاضراتفاكويالطبع،الحالىللكنا-الاصةالبروفةاجرا.دار!حتىتمماهذا

الرقتلغبقالأخيزاللقاعاتمواجهزذكرعدمآلرناوقدإجراءها،البمصةتعرمايار!خهذا!دا"ضاء

لاعدادها.الآن
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خامةهشروعات
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هىميالم!مباؤ841ميثرو

()العاهرةال!ريمالعرأة

للمشروعالتنفيلىيلااللاصة

4المشروعا!اد(1)كند

N-كهد!4..اللرأنهةلا!اتفى!هنسمهةلاشاراتالو!وهـعند

المعروفة.الهندسهةوالنظر!لتالمفاههمصصةتثهدا11

حدكدة.هنسمهةوثوانيننظ!ات!ىتودىومعل!رمفاههمكتشا!ا21

منتعها.تنفهذلامكان،المستضلصةالتطههلأكةالعوانيا!رازثم31(

لىالهنلسىالاعمازموضوعتتناولالتىالهحوثكافة!مصرحمع-2

تلسهراتا!منالعرأنهةالأكاتصيردسلهمالسلامى!عنظوروصهاغتها،اللرأن

خاطئة.هنسمهة

الهندسىكعفهومهاوالمهاناتوالميحململائقطلأثعةالدعاة)مدل!-3

الععط!ةوتثهى،للدهندعوتهملىوثا!ت!U"U&لاتغال!ما-!حلتكلما-

النلوس.فى

المهندسمين.لدىالدصىالوازعتأصهل-4

العلوممنالجدلدالمجالهنافىالماحئينمنواحهالكوالر)عداد-5

المضتلفة.وتضصصاتهاكفروعهاالهندسهة

الإسلامهة.الهندسهةالمكتهةلاثراء)نشاء-6
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وغهرها.كينلسية!هيئاهحومؤهعرلمتنلداهقد7-

ومهسطسهلعرضلى،الشروعحصهلةوالدراساتالهمونشر-8

.المشروع!عوضوعالمهتمهنمنعرضةعلةUطهد

المضتلفة،اللفاتالىالمشروعحصطةوالدراساتالهصوثقرحعة-9

العصور.لكلد!نيلأسلامينهلىللتثهد.،دولهاونشرها

هذ!ودراساتسموثحصهلةالهنلسهةالملاههمي!دخ!التوصهة-01

والدفى.،الهنسمىالتعلهممفاههمفىالمضروع

،المشروعاهدإفثح!يقوسائل4()2!ند

الهندسىالإعحاز!حوثلىمعسا!عةنهدوها،هندسهةمسامعةاحراء-1

الكر3.العرانفى

ألهاحثون.اليهاكحتاجالتىالهحثهةالضماتكالةتولهر-3

..المحال!هناوالمهتعهنالمهنسممينمنالهاحئهنمعالمهاشرالتعامل-3

هاعتهال!ة.اوكمثهافررطااو!الاكانواسواء

والموسساتوالههئاتالدار!هنوالثقالىالعلعىوالتهادلالتعاون-4

المي.مهناالمهتعةغهرهاكالهنسمهة

،الأهدافهذ.تحعهقنصولعالهتهاتثتلضريوسائلمن!ستيدما-5

.المشروعتنلهذممارسةأثناءوتهرز

4للمشروعالمالهةالمورد))3(كند

المجددارمشروعاتاحد..الكر!مالقرأنلىالهنسسالاععازمشروعان

!الدراساتتهتمهندسهةعلمهةمؤسسةوالدار...الهندسهةوالهحوثللدراسات

وهى..القاهرةالرئعسىومركزها..الهنسسهةالتضصصاتكافةفىوالهحوث

غريب.متهولىمحد/للعهندس!الكاملمملوكة

على:المشروعهذاتمويلخطةتعتمد
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لامكلنعهالعدراتهاوطهلاالدار،منلاتهاضمالتعورول..لأولىالمدصلة

(.نموهك...ههاتلومنحا!لأحو!منحلررقلهللااللارمأ)علعا

ولراساته.!حوثهنشرحصالةمنالمشروع!ول..اللاثهةالمد!لة

نتائ!منالاستلادةمنالعائدهلىالتموولكعتعد..اللأالهةالمدملة

النشر.حصطةا!ملاضانة..وتطههعاتهاالمشرهـمولراساتم!و

المسلعهن،هندومكانتهللسمروعلهلاوالمعنوتالرسهةللقهعةونظرا

مراحلهمنمرحلةوللىمحث-ي!لدرلا-مادىهيزيى!تفطهةالدارتلتزم

لىالععزحبمكانمهماالمشروعلىالعملكاستعرارمنهاالكاملالالتزاممع..

مهزانت.

()4كند t4المشروعهلىالد!لرحقوق

والتىالمشروعهن!اودراساتمهموالمرقهطةالملأوقكالة!دارتعتلك-1

مس)هنالههكلل

ميد/المهندسكهدلهاالتىالتلهدواععالوالمريسهةالهمثهةاليهود111

.الشروعلكر8صاصيغررسلا

.المشروعلحسال!اللارماسطة)نيازهاضمالتىوالدريساتالهموث21(

تعررسها.التىيلسامقاتلىالفائز8والدراساتالمحو31(

والههئاتالهمثهةالععاعاتلو!رادمنالمقدمةوالدرلساتالهمو41(ْ

المهاشر.يلاتفاقهلى!ناءالاعتهال!ة

والدريساتالمحوثهن!تطههعاتمنللاستفادةالنشرحلول-2

كانت.طر!قةيأىاستفلالهايونشرهاللهاحثكبورولافلطللدارمحفوظة

اوكاملةكانتسواءوالدراساتالهموثهذهتنشرأنللداريحق-3

النطمر.واسلوبوسهلةتمدكدحر!ةولهامنهاهملتطلات

منالههاتوولالتىوالدراساتالهحوثلىحعو!ها!كالةالدارتحتلظ-4
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امنشرتسواهعنهاالمترعمةلوالعرسهة!اللنةالمكتومةسواءالمطمرهـلمهلا

لمامنلدتسواءوالدراساتالهصوهدهوتطههعاتنتائحوكل!لك..تنشرلم

ثنفذ.

الههناتمعكالمشاركةأومنفردةوالمؤتعراتالندواتععدللدارصمق-5

هنهنتائحلىالدإرحلوقكافةحلظمع.الميالمهل!االمهتمةوغهرهاالهنسسهة

.والمؤتمراتالندوات

التىأوالههاتوولالتىالهحوثمنا!ترعمةفىممقهااللارتحتفظ6-

هذهترجعةكانتاكااخرىحهةلأىميورولا،لأمنههةاللفاتألى!نشرهاتلأوم

الدإرلهلمنالتر!مةتراععانعلى..الدارمنكتا!هةموالهقةكعدالاالهحوث

كمصدروللدارللعمفمروعكشارلنكمبالنشروعثدالنشر..فىالشروعهمل

حذ!أوالترحعةتصر!دقم)ثاالنشرو!دحقلللارهـسحق..مناسيوكشكل

!واسطةطهعلاتلاهـمامصالرةمع،مناسيغهر!شكلالههاالثمهرأواسعها

مناسي.!تعوسضوالمطالهة.المضتصةالعهات

الالتزامالدارالىملكهتهاتؤولالتىالهمواصماللاالهاحثهنعمل7-

دعت)ذاليهاتشاركاوتعهعهاالتىالدولهةلوالمحلهةوالمؤتعراتالندوات!مضور

مناقشته.أو!مثهلالقاءالهاحث

الهحث4!هولشروط54()كند

التنفيذكةاللائصةعيلماثرامأنهالهاحثمن!قرارالهمثكسهلانكحب-1

هذ!علىالدإرمعألتعاملهلىووالق..ومشتعلاتها!نودها!كالةللمشروع

.الأساس

..الطومنسوبحهدهمن!انهنشر.،!سهقلمالهحثأنالهاحثطر-2

نلك.علىتترشالتىواللانونهةالأد!هةالالتزاماتكافةو!تحمل

آكاتعدةاوواحدةآكةدراسةهلىالأساسمنلأئمالواصدالهحث-3

السنة.منكأحادكثالاستشهادامكانمع،الهدثكموضوعتتصل
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مع،العرأنهةالأ!اتنصكتاهةفىالتمامةالد!ةضحرىلنالهاحثعلى-4

فعلههالسنةمنمأحادمثاستشهدلاولالسور..درهمألسور8واسمةالأ!رهمذكر

!د81.الىالصهثكسندماالمد!ث،نصكتاكةلىالتامةالدقةصمرىان

العلعىوالمنه!اللرأنىملأهفسهر!حثهفىطتزملنالهاحثعلى-5

الصم!.الهنسس

العمومهات.هـضماشىوهالعامتضصصاالهمث!كوناميي-6

الهاحثةالهه!سعىممددمعنىلاستضراجالأ!اتتطو!ع!موزلا-7

!صثه.اغراضاقلهطا

تتصله.لاامالمعانىمنالعركهةاللفةتمم!!لاظكيورلا-8

!مثهموضوعفى!ملمنمللتالتىالمحاولاتيستقصاءالهاحثعلى-9

.-!دتان-

فىمهااستعانالتىوالمرامعالمصادرولكرانالهاحثعلىكتعهن0-1

وصراحة.كتا!ةالهه!شهرينعلههفهتعهن،منها!تهاداممثهكاناناالا،كمثه

سلهعة.!لفةالممث11-ثتب

لهاككونانفهيبالعرمهةمعهرمكت!مة!نوداالهحثتضعنانا-12

العر!هة.كاللفةملخص

النمادجمأحد-الامكان!عدر-كمثهكتاكةعندالهاحثكلتزمأ-13

.ألهحوثمنالنوعهنالكتامةالمشروع)دار8منالمقترحة

عددكتناسبانمراعاةمع،محثهصفحاتعددتحدكدحرر!ةللهاحث-41

الهمث.!ضمنهاالتىالمعلوماتمعالصفمات

او،الكاتهةالألةعلىنسخههـفضلمعروء،واضح!خطالهمثكتاكة-15

الألى.الماسبيواسطةطهعه
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1 I-صور(.3+الصلفسخلعمنالمموثترسل

!الهدمناولةتسلملو،الوصول!علموسمعلةكرعل!هاالهحوثترسل-17

الدإر.لمقر

تضصصلىرلهعهلعىسمتوىعلىليان!ويسطةالهموثتلس

مستوىلتعو!مالأساسىاللهصلهىو!راراتها..الدار!ععرلةتتكونهالهحث

الهها.ألمللمةالهمو

ج!3النما61()مند

والدراساتالمموثلكتاكةالمقترحةالنعادجكعواصلاتخاصةلائحةتصدر

الكرسم.العرأنفىالهنسسيلاعيازلمشروعالملدمةالمضتللة

6يلساملات(7)كند

فىثلافهةاو!مثهةهندسهةمسامقاتاعراءالمشروعلإدارةكمق-1

الكرصم.البرانلىالهنل!سىلاععاز

موضوعيةالمملمروعالار8تعرسهاالتىالمسا!لاتكالةتكونلنكيب-2

الفنسى.لععقفههاهـسراهى،هادلة

المسا!عات.!تنظهمخاصةلانحةتصدر-3

()4سند A4الشروعودريساتالهحوثنشرسياسة

الهحوثنشراساليبفىالمتهعة!الاثراطتخاصةلائمةتصدر-1

.المشروعهناودراسات

منهاالجد!دةلالاص!إرات،المشروعلمطهوعاتسنو!ةنشرخطةتعد-2

والمهععات،التسويقمحوثدالار6،المشروعالارةلتوصهاتطهعا!نودهاتحدد..

فىونلك..المتاحةالمالهةوالمخصصات،المطهوعاتلالارةالفنىالمدسروتقر!ر

.هامكلمنرص!شهرغاضهموعد
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اللأطهثقهةأالطحوثمعاللأهاهلسهاسة))9(كند

اعياز.!حوث/هلنعوذجطهقاالتطههقهةالهندصهةالهصوتكتب-؟

التضصصلىمت!صصاعضواتضمتحكهملينةهلى!ه!ثكعرض-2

المحث.عنهالمعدم

وألالتزامالتنفهدمدكةلمتاكعةمطمرلااللارتعهن،الهصث!هولحالةلى-3

المحث.لممشرهـمالموضوعةكالضطة

مدىعنالهثعلىالمشر!منمعتعدازمنهاتلأهـسراالهاحثكلدم-4

التنفهثهة.الضطواتفىالتلأدم

تنفهل!هأثناءالهاحثبواعهالتىالعلهاتععهعتللهلالمشر!على-5

للهصث.

خطواتمنخطو8كلانحازمدىهلىإلمالهةالمكامأصر!كعتعد-6

التنفهد.

التالهة4الهنودتتضعنلنصيالمم!مروعخطة7-

التعدم.مدى-المطلو!ةالتكالهف-الملترحالزمنالتنلهد-خطوات
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والدراساتالبحوثلاصة

..الكررسماللرأنفىالهنلسىالاهعازولدراسات!حوثنشرسهاسة)ن

لأتهة4الملاههمعلىتعتمد

لىالأساسهةالمطهوعةمرأنهة،كات2لهىهندسمهةا!ثمارات5كتاللا!عتهر1()

الى4كهلدفالكتا-..الشرهـمولريساتلهموثالأولىالمرحلة

..العرأنهةالأكاتمعضفىالواردةالهندسهةالاشاريتمعضتوض!"

الأكة.نصمنالهنلسهةرA8لالاستنهاطالمتهعةالأسالهيوان

..العماعىال!فكهرلىللعطماركةطهاحثمنوالمهندسمناللأراءدعوة"

لاثار6دلاستفسارالتسا،ل!أسلو*الهندسهةالاشالماتصهاغةخلالمنونلك

والتدمرالعرأنهةالأكةلىللتأملوالعللالنلسوتصهزوالل!منهةالفكر!ةالطا!ات

هندسمهةوكتشاهـملاههماضافةعنالهندسىالفكركلعضضفقدمعانهها،لهى

الكرر3.اللرأنلىالهندسىالاععازالطمنومهاتههنحدطة

مااضافةوكذا،الهندسهةلاش!اتثلتالعرأنهةلاماتمنالزداضافة"

فى!هلمنلكرتالتىللاماتالهندسهةالاشاراتمقلمزمدالههالتوصلمحتمل

مصدرالهكون...ممتدساتهوتحدكثتطدسرمهلدالكتام!:منالأولىالطهعة

ودراستها.لههاالهصث!رغهونالتىوالمفاههمالنقاطالهاحثونمنهصتص

هائمة3الكتافىالمثارةرالدراسهةألهمثهةوالنعاطالملاههمتظل()2

وكعد..والهالفةالمتضصصةوالدراساتالهحوثحولهتدورومحوركمعال

تنشر..ل!لكلىالمتضصصةاللمانخلالمنالهحوثهن!تفحصان

فىالهندسهةللأشاراتالمفتللةالموسوعاتلىللنطمرألصالحةالمحو

الكر3.العرأن

الهندسهةالاشاراتموسوعةفىالهندسىالممثتفاصهلتنشر)3(

الهحوثتلاصهلاما..الهحثوموضوعللتغصصالمناسبالمزءوفى،المناسهة
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عنمنلصلةلتنشر،الهندسمىالإهيازومموثلدراساتالمسافدةالعلمهة

الكر3.اللرأنلىالهنسممهةلامكمالاتموسوعلت

المعدمةلاعتهارر!ةالههث!لوالهصثلر!اعضاءاوالهاحثاسمولكر(4)

منه.عزءاوكاملاالهمثنشرسواءنشر.،عندللهمث
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ال!ريمالعرأفىلىص!ةالع!ناوات41ماتمومو

اليرفط!فى"المو!ومة

مشروع)نتاجحصطةالهندسمهةللأشاطتموسوعلتععلالدارتعتزم

الهندسهةللعلوماتتلاص!لههاطكر!كر3العرأنلىالهندسىلاععاز

العرأنهة.تOMلولأ!ةالههاالدصارتالتىالتضصصلتلمضتلد

التالهة6الوسوعاتونشراهدلدهلىتلأحتى-الريىالشعرو!د

الكر3.العرأنلىالمدثهةالهندسةاملمارل!موسوعة-9

الكر3.العرأنفىالمععال!ةالهنلسةا!ث!الاتموسوعة-2

الكر3.العرأنلىالكهرهائهةالهنلسة)شاراتموسوهة-3

الك!3.العرأنلىالمهكانهكهةالهنلسمة)شاراتموسوعة-4

الكرر*.العرأنفىالكهعهاثهةالهندسة)ملصرلتموسوهة-5

الكر3.العرأنلىالهمرتالهنسصة)م!ملرلت-6

الكرر3.اللرأنلىالنوو!ةلهنسمةاشاراتموسوعة-7

A-الكرر3.العرأنفىلالال!ةالفنلسة)!ثماريتموسوعة

الك!3.القرأنلىالكونهةالهنسممةاشاراتموسوهة-9

الكد3.القرأنفىالعسكررتالهندسة)!ث!اراتموسوعة-01

الكر3.العرأنلىواللضاءالطهرانهنلسةا!لماراتموسوعة-11

الكرسم.العرأنفىوالنس!الفزلهنسعمةايكعاراتموسوعة-12

الكر3.القرأنلىالهشريةطقوىالمواردهنس!ةاشاراتموسوعة-13

...والسالادالتوفهقاثةنسلى

الكركماللرأنهىالهندسىلاعجازمشروعال!رة

هـ.؟214رهضان
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اياولىالمسا!ةكلهاهلاهاط

القرأن!ىالهندسىالاعجازودراساتلبحوث

هـوهى0141رمضانشهرلىالكهر!الأولىالمسا!عةعناعلن(لأ)

عن:عهارة

حوائزهاوعدد..الكر3العرأنلىالهندسمىالاهباز!موثمسا!عة-

!نهه.alهشر1.8(..).م!معالىئز8.هسمر8ثعان

وعدد،الهنسعمهةالاشاراتثاتالعرأنهةالأكاتوسردحصرمسا!قة-

حنهه.لف1(000)!!عالىموائزخعسعواثزها

هـ.0141القعدةفىىمثمهرفهاكة6هوالهحوثلعهولموعدأخركان)2(

!حثهة.فول6منهمماحثا،62الكهرىالمسا!عةلىالمشاركهنعدد)3(

!موسما!قةفى)98..محثا141للمسامقةألمعدمةالهصوعدد(4)

اللرأنهةالأكاتوسردحصرمسا!لةلىسمثا2وه،العرأنلىالهنيسىالاعماز

.الهنسسهة(الإشاراتلات

ا!فماراتوكها-الأنحتىحصرها-تمالتىاللرأنهةالأكاتعدد(5)

أ؟.465هنلسهة

الجمولةمنالمحددالموعدلىاععالهاأنهتالهنسمهةاللعانكالة)6(

المسا!لة.لأنشطة،الزمنية

خارجا-النهائىالمسا!قةنتهجةلاهلانالم!ترحالموعدعنتأخعرحدث)7(

صادفتنا.التىالمعوقاتكافةتذلهلتمفعددلأوالمعدوالدار-المشروعال!ر6عن

المرلعة.الكشوفلىمعلنةالمساكعتيننتائع)8(

علىثهمتهاووزعت...الأساشهةالمسا!عةفىالأولىالعائزةححهت)9(

عشرة!جعالىجائرINالممنوحةالحوائزفأصهحت،اضافهةجائزةعشر!ن

كاحثا.93علىوزعت،جنههآلاف
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داتاللأرأنهةيلاظتوسردحصرمسامقةدىليولنزهلد!طةنم(0%)

مافؤن!معالى25موانزهاهددفصلر..مانز028ا!الهنسمهةيلأمثماصيت

عنهه(.0009عونز!معالى5هنه)وهايملن!نهه0335

ننائععنالاهلان!ععردلللائزهنصرلتالعوانزممهع(لأ1)

للسام!نون.

لههانورع،نعار!حللالللرستلهمتعالىاثه!عم!مهئةلهدسا()12

لىالمملماركينالأخو8ليمهعالتلكال!ءوههداماوللهدالهلتالتعدور!ةالم!مهالات

النمكهم،لهاناعضاءوللسالةاللاثز!نئفهراللافرس-الأولىالمساملة

اللانقوالمكانالمناسيالموهدتصهدو!ععردالمصمرهـم...هلىالبانمهن*داررسن

الدهوة.مطا!لتسترسلال!تل،لاقامة

.29!!
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ي!

؟

؟

3(

)يب

ص!له

ط8

؟؟

؟

؟

.......-*"51++.ص؟!-؟-؟-؟-؟-+؟+*؟

!أصأ

!؟نم!أأ!ةأص!!؟!ي!!اأ(َ-أ5؟

أبم!10.أ!!ث!.!إبم3

إ!هر"أ!إإظ!إإ!!

،

!41(!!!تكأ؟؟ط(غ.ةِ.

م!.
م!!.،ئم3؟خاعلمانم!،؟ط8

.ثمه!اح!في!(حماباءئأبمة

!ث!ما

دإنمماحما+ئ!)!داءدث!ئممابخ؟ئأئ!؟!صمث!

-صبر*صهـكله-*-5-ص
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+3++!+++++++3++

أ!ما!ما!!بم
نالحعط!!أ

ب!؟هبمح!!اع!،!ابأ41أ.13،

لحء

أ(444أَ(4إع(بم(مح!لح3

بم44إإبم4إإ!ثماإإ11

يم

؟غ،بم!ة.

؟؟ظإلحثبميا"ة!صأبمأًك!

؟ث!ييمبرم!!ص!..5!8
عطغ!4بك!خمااخ!ثح45(ةنمإ!لح!

أنمما!ماأئمما.ن!ئ!ئ!نان!نان!ناأما

داءدث!نجائماث!!إدأ،بخ)عا:!بمانمائ!؟؟يبما

كلي3-"33"-صَ*كله!-+-
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لا

،

؟

++!+3+++++3+

ع!ن!ع:يانجغ

،!أ،أ!أ؟،نيمانم،01

أ.ثم(إ-أ
أ!أبمع!بمأأ:أ(حح

إأإ%أ!بمأإأأبم

ة.م!!!كلط؟؟%ي!؟جصأ

ء8ءنج!ما؟عساةحبمطط3جم!خ!م!8
ج3م!

ئأ!ميماببهميمع!اس!!خايمة،

ئمع!يجمح!حبمطنجنجنجأأأنعما

بخ!+!:خاخما%!6خمابخلحبخ)لح(خ!

صهير33يربريريرير+بر23
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م!

؟"،

كاي!

!قيب

)م!؟

ص!ذ؟

)ة-
ص!مه3

ط!مع

!آئج

آحمه

ب!؟

نمماطأ!!ط!بإببمإأب!ببمأ

بابم؟؟؟؟؟بمبمبم!بم

كه!

t

بألح!

صا!؟عا؟4،!ا،!!اصما

لحئمهأئما،ط!خما!؟4!!

.!!.!أخما؟خما؟لححأْ!
!خ!أ!101عح!

%إ!!!إظ!!!11

مانان!

نج!!خما!:نا(،بخ!كائما%،
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أ%أأإبمبمبمبمبمأأ0أ

بمب!بمبااب!010101010باب!با

"-"":.....!كلهكه

t

بم

سا

م!-

!01!!إثطإ:أعْ! 381"،

إ؟(آ!،إكل!أأ،،إ-

ثر!31ط!أآ+؟!أ:أماع

%%إ؟؟بمإبمإ%إإ%

أنمماأنمماأنانائ!،ناأأما

ئمائما!اءنمائما!ء!بما!ا؟ئما!إعأعماة
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معابعات

الكريماللأرأيكلمىالع!ألاممال!بعوث

اكل(!ها2)القاهرة

هـWP؟!3الأولى!مص!بقه

وهـراصطتلبحوتسقصبيقيةالهف!سيهالبحوثمص!بمه

الكر!المرثنفىالهندسىالاصبك

المطلوكة6المحوثنوعهة

الى4وقنعسمالعرأنهةالأ!اتمنمستنهطةتطههلهةهنسممهةهحث

للتنفهد.!املةمحوث1()

للانتاح.ماهزةمموث)م!(

*4الاشلريكحقلهممَق

المهاشرةالعلاقةناتالعلعيةالتنصصاتفىوالهاحثون...المهنسمون

مستواهم.لىومنالهنسمةكلهاتلىالهكالورسسوطلمة..الهندسهةمالعلوم

اللأحكهم4فىياساسىالمعدار

علميا.تم!هعهكمكنا!تكارالىللوصولكحثهةنعطمنالانطلاق.

تنف!ه.كعكناكتكاروجود"

لأنى:!درسالهالتهنكلتاوفى

استضامه.ومعالاتالتطهيقهنامنالاستفالةيوثه"

.والانتاجالتشفهلواثتصادماتالتنفهذامكانهة+
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4الهحوثللدولهوعدأخر

هـ.1412المعةدىملمهرنهامة

المحث6لكتامةيل!ترحالنمودج

لزمانااععاز،/كحوث15نعوذجالىملاضالةاععاز،مصوث25/نموذج

.للك(الأمر

وعددها4الجوائزاجمالى

منهه.ألا!ثعانهةاعمالههعاعائزتان

ماثرة6كل!هعة

منهه.40005الأولىالماثزة

!نهه.10003الثانهةالماثز8

ملاحظة8

تحتار1،للإنتابمماهزةتطههلاتألعلمةالهمولىتبدلم)ثاللمارممق

لوضع..لهحثهلىمشرداوقعهن..للتندهدالقا!لةالهحثهةالمعترصاتمضل

ععلمراحلمتا!عةوكللك،التطههقمنالأولىالع!لانتاجزمنهةومدولةخطة

تصرفاليانز8!هعةل!نالمالةهلهوفى..للشروعلىالهثفر!قاوالهاحث

لانياز..الععلسهرلضطواتطهقا

هـ6!م!995
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!812"لعا"الثاث!لأالميابعة

والصصاعد8ممصاند!ة!علصيهمبحوثمصابقه

لصوحموص!ت

الكد-القوثنتالهندسىالإصباؤوهو!متبحوث

للطلولة4المحوثنوعهة

علههاكستندمعلوماتتوضحالتىالعلعهةوالدرلسلتالهحوثيلاتلهللا

الهمثنعاطاختهاومصالروتنمصر..!هنسمهةالدراسةلىتساعدلوالهمث

هلى،

فىهندسهةاشارات5كنال!لىوالمثارةالهنسمهةغهروالتساولاتالملاههم.

لرأنهة،.أكات

الهحت.فر!قيوالهاحثألههمحثاجالتىوالدراسهةالهمثهةالنعاط.

الهنلسمى.محثهلاستكع!

للك)علىومث!

السعع،هلىالصواعقصوتتاثهرمدى،الطههةالعله!ميالقى

للطهارةالطمبىالمفهوم..لأخرىوالكائناتلانسانلىالهرقعلىالهصروضوء

...(هندسهةاشاراتكتال!من،،\الاشارتهن)انظر..

الرواصنلاهةهنمنكاملةلراسات"الزلاهتالعلوممعاللى

ىدللاختلا!التشاول..الثمراتكلدىالرسيهة...مالطلوالرىمالوابلوالرى

..(هندسهةاشاراتكتا-من3،11لأمثمارتهن)انظر..والنض!وهزرعلأعنالا

طوانفعنلراساتمالطهدر)..والحهوانالحطمراتهلومJ-لى

من7013الاشارات)الأجنحةناتالطيورطوائف..العناكي..الأوضلىالدواب

...(هنلسمهةاشاراتكتا-
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السعاص!ةصلامرامالنيومعنلراسات"الللكتالعلهممعلالى

.هنسمهة(اشاراتكترمن9)الا!ثمار8ونموه

الخ..والحهالالأرضعنهـاسات،الع!لهعهةالعلهممياللى

هندسهة(.)شلراتكتا-من01الاشارة

هادهوامحضاصاتهندراسات5وحارالثال!ملوممعاللى

هندسهة(.اشاريتكتا-من16،17،18الاشاصلتودرهدنوثعود

خشهةعنلريسات،اللهنلاصولىال!عرر!عةهلممعالكل

..المعار8منلرلوساالدنهانار..للطهارةالشرعىاسوم..اثةمنالأحمار

هنلسهة(.اشاراتكتابمن6،8،!،2)الإشالاتالمقا!رومناءالموتىلفن

للاكاتاللفوسهالمعانىعنلراسات،العرمهةاللمةهلوممياللى

الهنسسهةوالمصطلص!للمفاههمالمعانىهنهومرم!،الهندسهةالإشارةذات

هنطسهة(.اشاراتكتا-من5ر3لأشار8هـملاخصلاشاريت)ممهع

،*شلأر!ح!لهمهَن

المذكور8.العلمفروعكانةلىالمتحصصرن

لللأحكهم4اياساسىالمعهار

الهندسى،محثهلركاناحد)خ!احلىتساهملنتائعالهاحثوصولمدى

الأكاتمنالمستنهطةالأخرىالهندسهةالهصولىعلههاالاستنادهـسكن

القرأنهة.

4البحوثللمولهوعدأخر

هـ.1413القعدةذىشهرنهامة

الهحث:لكثايةالماللأرحالنموذج

)عجاز،.!حوث/ه)نموذج
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وعددها:الجوائزاجمالى

حوائز.ثمانهةعلىموزعة،حنههوخعسمائ!ألافاركعة

مائز68كل!هعة

جنهه.0001الأولىالعائزة

حنهه.008الثانهةالحائزة

حنهه007الثالئةالحاثزة

حنهه006الرامعةالبائزة

حنهه005المامسةالحائؤ

حنهه004الساهسةالمائؤ

جنهه003السا!عةالبائؤ

منهه.002الثامنةالحائؤ

1812!لعا"الثالثةالمعابب

العرثنيه.ا*يتفىالهندسيةالإضطرتمسابمة

المطلولة4الهحوثنوههة

القرآنكعضآكاتفىالهنمسىالإهحازواوحه،الهندسهةالاشاراتقحد!د

الك!3.

:الاشتراكحقلهممن

المحال.كهناللعهتمينمفتوحة

الثحكلأم)هىاياساسىالمعهاو

الأكات.أوالأ!ةمنالمستنهطةللإشارةالهندسىالعمقمدى"

!!206
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تطههلهة.وملترحاتممثهةونعاطاككاراتتضعنالتىالهحوثهضل+

:الدحوثلتهولعدAأخر

هـ.1412اللعلةذىشهرنهاكة

الدحث4لكلأاكةالملثرحالنموذج

.اعحاز،مدوث/4نعوذج5اواععاز،مموث/35نعوذج

وهددها4الجوافزاجمالى

جوائز.عشرعلىمورعة!نطوخعسعائ!!فان

4جائزةكل!همة

حنهه.006الأولىالعائزة

منهه.005الثانهةاليائزة

منهه.004الثالئةالحائؤ

بنهه.003الرامعةالبائزة

منهه.002الضامسةاليائزة

بنهه.001منهاكل!همةبوائزخمس

***
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I(لَ!مة!ياتأ)!8ميثر DIVINE VERSESلعالمى

الدعوة!سانلمتطومرالعمه!ا!اننامنالمشروعهل!الكرةينهثعت

ثاكث!،لصولهالاسلامهةهالدعوة،لأنسانىالعكلتطورتواكيحتى،الاسلامهة

انالمسلمهنغهرطناعالكلهلةوالسهلالوساثلهوفههاصفهرالدىلانما

،للانسانالكونخالقاثةيرتضاهالدىاللهنوهو،الشرائعخاتمهولاسلام

حهل!مصلحماكلفههاروفزلالدىالكتا*هوالكريماللأرأنالضالدوكتامه

الععهق!لننامنالمطمرهـمهلالهكر8انهثقت...وأخرتهخلمقتهوصحسنلانسان

والمتعمد!ناللفة!لالىموثهوانماالقرأنلىوالهطنىاللفوىالاععلز!!

انهمانأ،هلومهالىالمتضصصهنوفهرمالعرسهةالناطقهنفهروللمادرو!هاهلى

كتر)نهسهعو!نف!نهميلأعيلزمناخرى!بهاالكرالقر2لىميدوالماذا

اللأعدهناومن...وههاههلأالتصلسلىالميةتلزمناللاللعرم!نزل

ترسهة،هليتماع،متصلد،!متىمعالاتلىالمطراالعظهمالكتليهنافىسهحانه

وتقنهة.وطيعلومواشماسطسة،نلسى،

الفلكطقننالوالعلعهةالتمارم!لهعلمنانزلالكر3القر2مأننعوللااننا

وتلعهمات،وتوحههات"شاصاتحاهدانعا،الخ...والكهعهاء،واللهز!اءصالأرصاد

لفهرفلسوهـنعرضداخلاصوتمردسراكةو!حئناها!عنامةلرسناهاانا

اكتشاهـلكلنالقر2سمينلهممعرضالمحهدةللكلماتبدكدةمعانىالمسلمهن

العرأن،أكاتخلالمنالعلعىالمنه!اصوللهمنعرض،وسمتصدثواختراع

الموحزالشرحلهمنعرض،العرأنأكاتخلالمنالعلعىالمنهحلهمنعرض

!!406
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...!اللر2ناللردةالكونهةلأكاتلىلرلتكعاالظواهرالطههعهةلحدوالسرسع

يلأسلام،!ىالدعوةلىلهمندخلاائاللامده!العلميأكؤمنونلاالأحانبان

!اللامنلهمندخلينلا!د،المكهنولمماسه!مضصقه،مفتاح5هوالمصهدوكتاول

المنهعلىسوهـنشرحهالذ!مالأسلبىالمسلئلنعرض،مسالةمساللأ،العلم

...المضمروعاعلادعنداتهعنا.الذى

الهت!8الصن!.

اللرأنهة،الأمةلفوكاتلهنضرحأنكهمهلاالمسلمغهرالأبنمبىالمواطنان

لهنعرضان!مهولاالأكة،و!شرح!شأالسنةلىوردمالهنسوقىان!مهولا

نعرضمحضاهعلماعلههنعرضلنمعهالذىلانعا،الأ!ةفهملىالسلفمود

عنموعزهكلامهنةْالضللهةنردفثم،المسائلمنلمسكالعلعهةالضلفهةله

دعوانهها،اوضتيلتىالأكاتيو،المسالةهنهالىتشهرالتىاللرأنهةالأكات

هذافهمها،!ىحدكثالانسانكصلانقملمهانهالىالسهقلهاكانالتىالأ!ات

ألمتللىلأوثلك،المشروعهلامواد)علادعنداقهعنا.الدىلسلو!ناكان!اختصار

منالكر3العر2نوهوولساسهالاسلامملىمعهفهطين)ث!أولا!د،مسلمغهر

!عتنقسو!ندلأ،دسفىسهدظل!نه،واقتنعاطعانف!نا،العلعهةمسائلهخلال

ن!لك.وغهرالسلدثو!وفىالسنةلىنصثهلنلنا!كنهـسعدهاشا،الاسلام

سس8فريت"

عالم-سنتمنمنمثرليهالععلاستعرالذى-المشروع!هذاصهضىلم

يوالعلمىالاعيازمسانللىكالمراعةلهمالمشهودالعلماءمنفرر!ولواحد،

تثفالذى-الفرر!قهذالىوروعى،الكوسمللقر2ن،العلمى"التفسهرمسائللى

تق!سا،التبوسهةالعلمهةالتضصصاتUU9!راد.!فطىان-علماءثمانهةمن

واللهز.رروالأرصادالللكعلوملىمتغصصونحامعهون!ساتذةففهه

ال!وضعضر!لىكانوقد..وغهرهاوالهيولوجىوالطبوالجهولوحيا

لىوالتنسهق،العلمهةالموادوتحر!ر،المتهعةالمنهمهةوتحد!دللعشروعالعامة
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المشروعهناعلىالانفاقاماالتالهد.دىالمشاركةوكنملكالاعالاد،مراحلةكال

دادراك!وعىالاسلامدكنالى!دعونالنهنالمضلضهنالمسلعمنيمديههاملعد

المعاصرةالمتفهرات!كهان

الصعمووء8شة+

ف!ن،احلهممنالمئمروعاعدالذ!نلأولىمالدرحةهمالمسلعهنغهركانلما

لتكون،الانجلهزدةاللفةاخترنا،يينههةملفاتالمشروعمادةتنشرلنالمنطقمن

النشرتمتاللفلأ-!هن!-والمشروع،المشروعسهاكنشرالتىالأولىالعالمهةاللفة

الىصرحمانلهالمضططومن..الأمررسكطالمتحدة!الولاكاتالنشردوراحدىلى

2سها،شرقلفاتاما+نهةinnاللفةالىثمالاسهانهةاللفةالىثمالفرنسهةاللنة

فىالههاالمطمروعترحعةلىفكرناور!ا،الحسهانفىحالهانضعهاللم

اثة.شاء)نالمستعمل

8الصاهـ،وتنوءال!م8المضووء"

العلومشتىلىموضوهاوعشوسماتةمنكثر!ضمالمشروعلنرغم

مشروعهوواضضم6حمرلمشروعنواةَنعتهرهل!ننا،والتبرسههةالكونهة

لىتضممحهثلهاالتحطهطمدب،الكرر3،القر2نلتفسهرالكهرى"الموسوعة

الموههةون!وىالدقهدةالتضصصاتذوىالعلماءمنكهرعدلاالعمللررش

للاكاتالعلممسالمتكلفغهرالمنسيمالتلعائىللرهطالموههة،ولاخلاص

هذ!تتهنىانناملف!نناولنا،اليليلالدعوىالعمللهنادلاخلاص،العر2نهة

كحعلتنوءالفردكةالجهودلأن،عالمهةاسلامهةهيئاتالكمهرالعالمىالمشروع

علىنظرناوجهةمن-لهستأ!ضاالمحلهةالعععهاتولأنالضطهرةمسئولهته

.الأنهناعرضهامحلليسلأسهاب،الأنحتىولالنهوشعلى!الرة-امل

كاللفةحالهاوتطهعمالفعلتمتالذىالمشروعمالةتنوعوأما

اسواسهالىمرتهةموضوعاتهامرزسردمنواضحا!هدوان!نه،الانملهزكة

هكنا:وفصولها
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الطههعهة.العدوم:الأولاالداب

هى4لصولسهعة!مموهو

السرال!،ظاهرة4موضوعاتهومناللهظه،!علملأولاللصل

العلها،الجوطهعاتفىطلاختناقالضهق،ناتهة(لهست)الرو-!ةالإكصارنظرتة

ولنور،الضوء،الكولمنلىالمنظور8(غهر)الضلهةالمات،والمكانالزماننسمهة

،الأرضكرو!ة،الضعسطاقة،(الزمكان)انصناءالكونىاللضاءفىالحرتشكل

الداخلهة.ومسهعاتهااللر8ودن!ىنالعر2اشارة

السعاء،!ف!سنةالهروج:موضوعاتهومناللل!،هلم"الثاثىاللصل

التعو3،العمرىالتقو3القمر،،الطمعسحركةالمعدود،الظلالسعاء،لروج

لأمرامحركةتوازن،والنهاريللهلاختلا!،والشهبالنهازك،الشعسى

.الفضاءارتطد،السعاهـة

موضوهاته:ومن)كوزمولهص(،الكوثهاتهلماالثالثالدصل

خلقيزمنة4الكونخلقتطور.،ومراحلنملمأته4الكونخلق،ومحتو!اتهالكون

نهنه)الكدننهاكة،الأخرىالعوالمتعلد،الكونتوسع،و!لارضالسعوات

النعومتطور4الكوننهاكة8محددأحلللكونهل4الكوننهاكة،تمههدمة

الأخر8.وصتعهة

فواع4موضوعلتهومناليومة،والطواهوالأرصلا"اليامعاللصل

الكتلة،ارتاللدظهرةصلامطار،يلسصب،للرماحالعامةالدورة،والعواصفا!اح

وحركاتها،الأرضدوران،ونورهالسعاءوبهظلمة،المحنوظيلستدالأعاصهر،

والرعد.الهرقظاهرة

الأرض)عداد:موضوعاتهومنالعهولهيها،هلم)الضامعىاللصل

،الجهاليصل،الأرضانتقاصوتصذعها،لأرضتشقق،الأرضىالماءالفشر،لحهاة

الزلانل،مائىكوكب4الأرض،الأرضحدكدمصدر،الجهالحركة،المهالوظائد

الأرضهة.والهزات
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اكرزهاموضوعاتولههت،Ua.Fmiljالهمارهلوم6السمالساللصل

المواحز،والمحيط(الهحرظلمات)أوالأمواجتراكيظاهر8والعزر،المذظاهرة:

العاتهة.لأمواجظاهرةالهصار،نهران،الهصرمة

اليبئةتلوثمكالحةاأمرزهاموضوعاتولههالهة،،الصا!عاللصل

والمهئ!الطههعهةاليفةممن"التلومصطلحالضوضاء،ومكدصةالعرأن،العام

المفر!ات،علمدراسةالىالدعوة،العد!عةلاثاردراسةالىالدعو8،لأخلاههة

الطرق.حوادثلتئادىالعلعةلاصول

الهثولوجية.العلوم:الثانىالهاب

هى4لصولخمسةهـخمم

،الدواباالرزهاموضوعلتوفههالحهوان،هلم"لأللسصل

الم!انفىاللبئتكوَن،المهواناتتصنهدعننهذةةالعنكمومهتوَهَن،الأنعام

الطهران،فنوناميي)الصئد،الاولخلقدىالعظعةعواشلاعنالكشدالمتر،

.؟رادعهعال!الضلادعهل

النملسملأك،خلاصاهلوالنملمهو!4هلم"الصطمط-"الثاثىالدصل

لهه:النمل!مرال!،وأنعاطهلوانه:النملشرال!،النملغذاءمصالرهومساراته

الضطابلفة،ومساكنهالنعلوادى،الانسانلدىماالنها*سلب،للناسشلاء

مالسلو!.المناقترانلا!تصاد،تصيب2لةاليراد،النعلهراد!هن

المتمنالحى)خراج،النهاتلىلانهات،النماتهلم6الئالثاللصل

تقسهمهلمفىالظاهرىالشكلدور،النهاتفى!وانسر،الحىمنوالمهت

الحنرىالمجموع!هنألطردكةالعلا!ة،النهاتحهاةمراحل،والطاقةالنفات،النهات

انلونة.)المهلانهن(اللتامينلصهغةالزشونثعر8احتواء،الضضرىوالميموع

انضلاضاهمهة:والهسعانهةالزراههةالعلوم"!امعاللصل

علهها،الماه!نزولالأرضاهتزاز،الممصولكجودةوعلاقتهالأرضىالماءمستوى
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النوعهة،الزراعهةالأراضىتصنهف،الواحدو!الماءالواحدةالأرضفىيلزروعتعئد

سنهله،لىالصيترك،لأرضمواتاصهاء،الأغذكةعلومفىهالكعهةولهست

والفل!اء.الطعامانتاجمراحلوتنسهعها،الحدإئقتضطهط

الأساسىالمعؤم:الماء،العامالههولهمهاهلم6الماساللصل

المضلو!لت.فىالعاملعهة!انون،المهةالكائناتفىالنعو،0ظاهر86،للمها

الطهمة.العلوم4الثالثالهاب

هى)لصول،عشر8هـشمم

اليلد4منهاموضوهاتوفههالأهضاء،وكلائدهلم"لأولالدصل

لأمنة،الهاردةالنار،العهنلىوثرهالضوء،والنومالاحساس،!مموالاحسالى

الأحساس.مصودكة

النفساه،غناءءالطههعهةالرضاعةلمعهة:الععدمةهلماالثاثىاللصل

لحمملتحر3الضنزمر،لمم!تصرم!هدالمفتواتوالمسكرلتالضورتحد3

والضر،!لفىالتوسط،شرما(لو)ملاالحهواندمتناولتحر+،المهتة

النماتى.المذهيرفض

و!نراش.الصلي،المنانمععز68التعصيهلم6الثالثاللصل

العنهنتكونمريحل86والورالأم!هلوم)الرامعالمصل

.المحارمفداجمنع،ولوانهملصنتهمماختلا!الهضر،العنمنحنس،وتشكله

للحعل،الرحمتههنة:والولادةالثمماءامراش"الضاساللصل

السعل.وشهورالمهكرةالولاتوالولالةالحعللىياممعاناة،الثلاثالظلمات

الرطضهة،!عا-،الصحهةالترمهةهالعامةالصحة6السالصاللصل

والنطالة...الطهارة،والغاصةالعامة)الهدنهةالنظالة

الههولوحهةاللورةاالههولهمبنالتزامنهلم،السامعاللصل

حتمهة،!الزمنألاحساس،لانسانعسمفىالحهويالنظم،نللإنسا

906

http://kotob.has.it



للامراضطههةتط!هرالطههةاوالثدا!هوالعلاء6الثامنالفصل

ولواند.الصوم،الإسلامهةللصلاةو!لاحتعاههةوالنفسهةالطههةالفواثد،المزمنة

وصهانته.الانسانحلظ،والنفسهة()الهدنهةالصمهة

،والأعمال!الح!اسالارالةعلاثة"اللفسهلمالعاسعاللصل

.للإنسانالنفسيةالحالةلىماثر.الحديثالتوتر،العينفىو6لرهالانلعالات

ضوا!ط،العنسهةالثقافة،ولانلثالذكور!هنالعلاقات،العاهمواللصل

وعواثهه،الزنا،وعواقههالينسىالشذوذ،الينسهةالنظافة،الينسهةالعر!زة

المحهض.لىالنساءاعتزد

الترأن.وسالةللهمالعلمىالمدخل4الرابعالباب

فصول)ثلائض!ضموهو

منها:موضوعاتj++4الكر3،نالعر2لىالمعرلة،الأللاللصل

العلمىالمنهم،العلعىالتفكهرمعولات،للأنسانالمعهزةالضاصهةهوالعلم

الكونهة.العلومفىالتيحهدمنطق،العلعهةالمعرفةمستوداتالمعاصنر،

الاسلامهة)!لتعالهمالطههعت،*الطواهرالثانىالنصل

كالظواهرالاسلامهةالشعائريرتهاط،الكونلعوانبالقر2نعرضخصائص

الاسراءمعبز8هلهىعلعهةمظر8عهالة..المغلوثاتفىألتلئر،الفلكهة

.،لالمعراج

العالمىالوضعالعرأثىاالمحثمعدىالمرأ8مطع"الثالثالدصلى

التشر!حهةاللروق،6هالمركزمالذىهوالإسلاموحدشا،قدسا:للمر6ه

والمر6،الرجلكهنوالسلوكهةالنلسههةالفريقلمر6ةواالرجل!نوالفزيولوجهة

.الزوجاتتعدد،الجنسينمينالمثلهةالىالدعوةمضاطر

***

061!!

http://kotob.has.it



كنيماسمطِكارمالدكتورثلهة

!كوه!مهمالرهلص!همل!مماسه
ي!-مى"ا!

!كدهدهمسعماد"هص
المطحر!طوهىمح!

اللاهر8-الدولة!ضا!اهئةنادى

.م02/6/2991لى

/--

صحلى!

http://kotob.has.it



http://kotob.has.it



وعيم!لرحسولدبعمم

مالمرسل!ن،الأنههاءخاتمعلىوالسلام8و!صلا،العالمهن!ثهالصمد

وعلى.اثهعهد!نممعدسهدنا،لعععهنللنالىرهال!ها،للعالم!نرحعةالمهعو

لدسنورمالى!هدا.!ثدىومنوصصههكه

اليعهور.دة.مفتى.طثطاص!صىهحعهالدكعورلأستللاهضطة-

العزالى.ه!مدهعم!ياس!لا-لدطة

ل!دصاص!الدععرماهمودىمحعهالمكعورللصعملر8-سعاد

يلأسلاميواللعهالدعوةخدمةماثز8

اللولة.ثضا!اهترئصحصضلطصتالصعمار-سعالة

المعلعىرئهسمينم!الصهم!-للكثصرلاسلألدلضطة-

يلاسلامهة.للملمنونلأهلى

والسهطلتالسلمة

و!عدوكركاته،وسصتههلهكماثهسلام

هلهلنهلوفعنىكوتعالىسهمانه"اليرط!ل!نمكرثمدمهل!ننى

ونننوعننكررانالاسلامبةالدعوةحقولفىالعاملون!ربوالحائؤآلنى

سهععلئةمنمثرودرلمسةلهحثالمرةهله!فهتالتىالعائز8هل!هموادها.

والكونالطههعةتتناللالتى!كونهةالأكاتهىتلكالكر3،مالعرثنوخعسهنثهة

تنلولم،الوابهةاللريسةمكقلمالتىالأ،تهلههوالتسومةولأمداعوالملق

الفخركانوهدالتلاسهر،!عضلىتلعهحاتيلااللهم،!هلمنمهااللائقالهمث

...لههاالسهق!صسلهالرانكأ
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والسطتالسات

التىالمعحزة،الها!هةالمعونأ6،الضالدالاسلاممعيزةهوالكر+اللر2نان

اودعالتىالمعحزة،الانسانهلىالأكاموتوالت،الزمانتلادمكلعاعطاؤهاكتعدد

المجمدكتالأفىاطةحلظهاالتىالمعحز8ا!لا،قنعضىلنلسرارافههاسهحانهاثة

علههاطرااوتهدكل!عترمهااوتصر!دكنالهاينمن!صونهاسهمانهووعد

تفيهر.

لنهلولتقدمتالذىالهثطررالكرسمالعرأنفىالعلمهةالعوانبحول

الدراسة!هن:الكرممألقر2نفىالعلههةالإشاراتأمعنوانوهواليائزةهذه

والتطه!قا.

فصلكلولى،لصولعدة!ابكلولى،أمابضسةَالهصثكنتتظم

اللوافعفهها!ئث!ععلمةللموضوعهدمثالغعسةالأكوال!وقهل.مهاحثععلة

!عنى:لللرأنالعلعىالاعحازانواوضصت،المالىالهثوضع!ىدفعتالتى

نالقر2لىالواردةللمعائقوالمستقر8الثامتةالصهثةالعلعهةالكشو!تثهد

الاعحازسرالمسةانوكئت...المتضصصهن!اتفاقوالهلمنالعطعتفهدمأدلةالكد3،

اثة!عمدلنمحعداللأرسولصلق)ثهاتالىتهلفاللر2نلنصِوصالعلمى

ودغوًىالإ!عانغرىومز!ذ،المسلعين(لعدر)كالنسهةالوحىمن!هحاءههما

علىوتعينهم،واسرارهعجائطعنلهموتكشف،(للمسلمين)!النسهةثيقين

...مرامههوتدنرحِكَعِهفهم

ست!وكشتمل،القرأنهة(الأكاتلراسة)محالات!عنوانالأللالهاملاكأتى

نالقر2:وثلأنها،القرأنهةالأكات:وثانعهماولاعياز،المعجؤ:اولها،فصول

الفصلثم،والشروطالأصول:الكررسمالقرأقتلسعر:ورامعها،الذكلمات

الكر3.القر2نى2تأهـملحولالسالسى

ومامصطلحها،ظهرومتىالمعجزةتعر!فلهتناول:الأللاللصلاما

ثم؟؟أللرسولتثيددليلاوللنهىصدقدلالةالمعمزةتكونوكهفانواعها،هى

اختلفتمهعا،الزمانمرعلىالخالدةالكهرىالمعجزةهوالكر3نالقر2كانلماذا
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معيز8تكونولكى.!عاعهموامتلتلئاتهموتلونتال!شرتنوعومهعاالأ!هالى

تكونحتىساال!ة!علهاالتىالأساسهةالمعوماتهىفعاضيلدةيا!هةاللرأن

لفوىاععازِلمن،العصورومروراياحهال!تنوعصنوعالقر2نداعماز؟!هكذا

داعحاز،سهاسىداعياز،نلسىداعماز"غيىداعباز،تا!!ضاهعازالى،!هانى

...الأععازكثهمننلكغهر!ى...ههلعىلاهعاز،كتصادىلاععاز،اجتعاعى

الناسمنفئةوفى،الاتماهاتتعددوتتعددالممكمارللأتنوعقتنوعالاهعازلوبو.

هىكعامصونةماتهةوجملهوحرولهاثةأكاتتظللكىاعيازا،التر2نلىتمد

هذااستدعىولعد.الأرضىالكوكبهذاعلىالهشرحهاةنهاكةوحتىنزولهامنذ

الأراءمضتلداستعراضخلالمنالوصوههد.تنوْعَنستعرفىانمناالأمر

فىالاعحازمصطلحظهرمنذ،الهحر!ةاللرونههرالعر2ناععازوجوهحول

الصالى.ثرفناصحتىالثالثالعون

لها،الاصطلاحىالمعنىوكنلكللا!ةاللنوىلهتناول4الثاثىاللصلوالمما

يوالمعيز8،!ععنىأو،العلامةكععنىك،العرأنهةالسورةمنالقطعةكالنتسوا:

للاكات...والهرهانالسلطان!ععنىلوهالعئم!ععنىلو،والموعظةالعمرة!ععنى

وسعائفها،يرضفهاوسفلفها،علوئها،!اقلىالمضلوتةالكائناتهىالكونههة

منطوى!ماونلك،وصكعمهوعظممههوقدرمهاله!عؤعلىلالةعلاما-وهى

ولمماعلههاولالاضة،النظاملاحكام،الضلقوروعةهالتكوسنعباضلامنعلهه

هما،تلصهلهة)حامةسؤالهنعنالفصلهنافىن!هبئم...ونظامهامقائهاسرْ

الأ!اتتتحععلمطانا؟القرأنلىالواردةالكونهةالأ!اتنفرمنالمكمةهىما:

سورشتىلىمتفرقةالألاتهنهحاهتلمانااى؟!العر2نواحدموثعلىالكونهة

.؟القرأن

وننعرف5(ا!كلعات)العرأنكعنوانلنمدهالئالثاللصلالىونننفل

كتابالقرأنهذ!انتثهتالتىالواضحاتوالعلاماتالدلالاتمنجملةعلىفهه

اللة.منمئزل
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العرأنلتفسهرالزمدىالتطهـرعلىالضوءلطلىالرا!عاللصلوماء

،التلسهر،"هلم!مهةهلىومعزما،)التلسمر،مصطلح!تعر!فمهتدئا،الكر!م

مالتلصهلتناولناثم...المضتللةالعصهـرههرالتلسهرلمراحلسنتعرضاثم

كأتىالتلصيلهذااععروعلى.!حدكثا()هدساواتماهاتهالتلسهرمالناب

الواجهةوالشروطا!اصوللىالكلاموهواشما،!التلسهركفتصتلص!2خر

للشروطهرضناو!د...الكر3القر2نلاكاتتفسهراكلامهنَعدحتىالملسر،لى

الضسةلستعرضناثمضرورر!لأ،الفزالىحامديىيلأمامرأهاالتىوالأصول

لشروطتفصهلاعرضناثم،السهوطىالالهن!ليلأمامكراهاالتىشرطاهكمر

..ومدرستهالنورسىالزمانمدسع

الهابلصولخر2معلنا،!وكةوالتأهـملالتمسهر!هنالوشائ!كانت!لا

العلعاءو2راه،مالتأررولالمقصودل!ضحناالك!53العر2ن2ىتاويللهحثالصالى

ن!اللرقو!فنا.التأوولامالتلسهر:نالقر2أماتشرحلىالأصلوهل،لهه

التىالهاطنهةالتأدع!*تمنلنماذجوعرضنا،المذموموالتأوولالمصودالتاهـسل

...وعلاحلاثةمرادعنالثرأنهة!النصوصخرجت

صولملاهامةمسائللهتناولالمالىالهمثلىالثاثىالهام!لع!مأتى

و!حدطا(.لد!ا-العلعهةالاكمالاتولهمالكونهةالأكات)!مرح

متعددةمعبؤنالعر2علمط،54الأول4هىومعةفصولاالهابهظوضتظم

اصراهـوتمحل)اللأالث،ازالتهاكميوأياط!خرافات4الثاثى،الزمانمرعلى

المنشودة.التفسهرموسوعةحول:الرامعئم+استهعللهكعب

كصعرضناماعلىعَ!لىَنظر8فنلصالهابهذالىلأولنهالاماللصل

،،العلمى"التفسهرلنزعةالمنكرمنفوسقلىالروادلأ!رزعرضناللقد.طهاته

لمكريمعهد،المراغىمحعد،النمسصسهنمصد،الشاطمىاساحقأمو:وهم

رائهم2عرضلىأخذناوقد...الرصنعهدعائشة،الضولىامين،الخطيب

تفهيمفىالمديثةالعلوممعطياتاستعماللمنع!قدمونهاالتىحججهمومناقشة

المسلمهن.ولفعرللمسلمهن،فيهالعلمىالاعجازمناوجهاوشوحالترأنكات2
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وملال،الرانىطففر،الفزالىحلعدأصالعدامىرلموالهلاكرزالثانىالفررشطما

الكواكى،الر!معنههدائصَثهنبمن...،المرسىاللضلطمىالسهوطى،الد!ن

عاشور،منالطاهرومممد،وحدىلر!دومحعد،الرافعىصادقومصطفى

هناهسود،ومصطفى،عهدهوم!مد،موهرىوطنطا!،النورسىوسعهد

الصلأ!،العصرولىالحد!ثالعصرلىالث!هرهملسعاءلورشائمئرعلماءعدا

والمهنالسهندلاطهاءالتع!ص!نالعلماهمنمل،ال!ثمرععلعاءمنلهسواوهم

وغهرهم.

مالأ!اطهلالغرافاتمننعافىجلعرضليعلنا.الثاثىالالصلوسا

لىونلك،مالقر2نالواردةالكونهةلاكاتتلسهرلىشاهتالتىو!لأسرائطهات

الموقفخطور8علىالتثهدممرضنسوثهانماذجوهىالتلسهر.كشمعض

!سرهةكنتههواحتى،وقدعهالدفهةالعلوملىوالمتحصصهنالصمرععلماء!ام

الهعدكل!عط!وماصصوحكاكات!ضريداتاثهكتاىتفسهر)العللالأمرلهنا

والصكا!اتالضرالاتهنهوالدعاةالشرععلعاءضركفكهد،والعلمالعتلعن

عرضناهاالتىالنماذجوكانتا؟االأحانيهـعلالعهاالناسشاولهاوساصص

خلقوكهفهةكدهلى6هىيلأسرائهلهاتفههاتنتشرالتىالتفسهركشخلالمن

4ةلاخروجالفضاء-لىيلأنسانرحلات-المهةوالكافناتللارضالسعوات

الأرضون-السلامعلههسلهمانلهصةنى-السلامعلههداود!صةلى-الأرض

الزلزيل-!مدوثقل!حهلو!ععر-الشسسخلقاللنها-عمرتحلهد-السهع

والرعد.والهرقالصاععة-!لقلم"ن،

فىالفالثاللصلهومستعلالصلالهخصصناللدالثانىالفرسقواما

للاكات،العلص"التلسهرفىالمسرلينكضمالذىالفركقوهوهالثانىالهابهنا

كهفوسفنا،لاسرافهمشطمهممننعاذجعرضمناالأمرواستلزم،القرأنهة

الفجرالفضاء-ركوب4هىالنماذجوهذه.2كاتهو!سم!هةنالعر2كطلهناخمر

سورةلىالمذكورة!قراتالسهعلىو!لمطحاتاللتحرسالةالذر8-عشر-وللمال

:القرأن-النيلممرىوشقللذرةالفراعنةوتلممر،اسرائهل!نىومعرةكوسد،
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لىسواءالقوللىالإسرا!معضمنمولفهولجاءوماعصرىلفهممحاولة

لىوالترقهمالأرثاممعيزة-للكغهراولأرضدمو2الحنلأأذمفىو2دمخلق

الأرضنعصانعثمر-تسعةعلهها-وشطحخهالمنمؤللهلههكثوما،العر2ن

منصاحيلههولعوما،لللرأنالعلمىالتفسهرفىاحتهادات-الأرضدا!ة-

.العرأنمنلأكاتمل!عوم)سراهـوتأهـول

لموسوعةممثمروعلىنظرنا!عهةلههنعرض!لصلالثانىالهابهـسضتم

والمتضصصهنالنشطهنالعلعاءمنلرر)عداساعلىطوم،كهرىقرانهة

ليستموسوعة،ا!ادكعهةوتخصصاتهمالعلعهةاهتماماتهمتتنوع،المخلصين

ولهست،لاسلافهةللشئونا!اعلىالمبلساصدر.الذىالمنتضب،5غرارعلى

لانعا،الاسلامهةالهموميععكصدرهالذىالوسهط،التفسهر5غرارعلىكنلك

وأرحأناالهارزةلعسعاتهاهرضنا،داصبرلواطروكواعدضوامطلهاموسوعةهى

علهها.وتنلقالموسوعةهذهتتمنىحهةامامنااطقفىطوححهنالىالتفصهل

لمب!عتهرالذىالها-وهوهالهثهنالىالثالثالهاللأالىوننتقل

الحالى،!مثناموضعقعناأملهمنالذى،الأساسهةنواتهأو،موهرهلو،الهصث

لىالكونهةلأماثلدراسةلاسلامى-*هالتأصهلالمعنو.الهابهونلكم

المنظورلىالعلومدعانم4!توالىعلىهىارمعةفصولاانتظموقد،!لعر2ن،

يلاسلاميةالدعو8سهل-الاسلامىالمنظورلىوالطههعةالكونأفاق-الاسلامى

الأكاتلدراسةالصميالمنهبمواصولالمتلرهةالمنهجهات-الحدثالعصرفى

الكرمم.العر؟نلىالكونهة

المنظورفىللعلوملساسهةدعائمعشرلههفنتناللالأدلاللصلأما

ولوجخطر،مالعلمالافسادوعدمالنفعهالعلعهةالأمانة:هى،الاسلامى

الاستمرالهة،همالمعار!العلوممكثرةألاغتراروعدمالتواضع،الغهبهحالات

والمعارهـالنافعة،العلومكافةعلىالانفتاح،الاسلامهةكالسمخصيةالتعهز

سهحانهدئةالاخلاص،داثراؤهالا!عانترسعخ،والسلوككالعملالعلماقتران

وتعلأس.
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الاسلامنظرةعلىمنهلندخلالمالىللها*!الاكةاللصلهنامعلناوهد

الذىالثاثىالالصللى!ثثناهماوهو،الطمهعةلعوانم!القرأنىوالعرضللكون

العرضخصائص!ذمالاث!رحتناولناثم،الكونهةوسايالكونمعنىلههلصلنا

دلاحاطة،الطمعول،الكونالىالاتفات!ىالدعوة4وهى،للكوننىالقر2

تر!ثمهدثم،السسةنظامهالكونهةاللأسننيشهرمنالطوا!،اللاثهةال!هنامهكهة

الكون.الىالانسانهةالنظر8

الاسلامهة4الدثو6عنفتحدثناالثالث3الهامناللالثاللصللىولما

عهنوفرضاصهاناكفاكةفرضسحكمهالأماواسالههها.ويممهتهاصكعها

لععهتهاسوسا.المالىاله!ثلىالمشرسمةالظرو!حسي،انجرىاحهانا

لسالهمهاولما.العهامةمومالىلعتهوعلعاءوتامعههوصحامته!اللأرسولوظهلة

...الدعوةلسمم!مننعهنلسلوملامعهصمنلسيالناسمن!طاعوكل،لعتنوعة

العلعىللأهيازيوحهمنالعرأنلىماوعرضالكونهةالأكاتدراسةتأتىوهنا

اهلمنللسلم!نغهرسنالاسلامهةالدعوةفىولعالومهوىهامكدمرلهلأوم

دورناتيهضالنناكعا..التكنولهصوالر!ىالصناعىوالازدمارالعلعىالتقدم

اللينيولئك،منهمالشها-لئات!ضصوصا،المسلعينههنالععهد!تثههتفىهام

...المرشمةوحكارالمفرضةوالمنلصيالهدامةالتهاراتتتقاذفهم

المتفر!ةللمنهصاتفههلنعرضالثالثالها*هنافىالأخهرالفصلو!أتى

هعلهةلىالمطلو*الضمطتحعقمنهحهتهكمنهاولصةكلصاحبارتأ!التى

لواحدعرضناومد،الكرسمالقرأنانماءلىالمهثوئةالكونهةالأكاتمعالعة

احمد،حنلى،النعراوىأحمدمحمد)منكلمنهعهاتهىمنهيهةوعشرسن

الحالظعهمد،النهىحسبمنصور،شحاتهالذعمد،امراههماسماعهلمحمد

مممدعشرى،السهدالمنعمععدخضر،الرحعنعهدالعلهمعهدمحعد،حلعى

أحعد،دكابالمعهدعهد،الدكنعزتوليقالهار،هلىمحمدشر!د،)مراههم

الزندانى،عز!زالمجهدعهدكنحو،جلهىخالص،الممعرىسعهد!حىقركوز،

اطَةعهدمحمد،نوفلالرزاقعهد،اللندىحم!محعد،الشهخولدالأمهنمصد

j8.زهراموومممد،مسلممصطلى،وىالشر
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لهافعرضنا،وهمعهالىتوصلناالذىالصص!المنهعاصولواما

!نودمااهناهـنهىوها،مالتلصهل

التلسهر.لى4الرسولعنالمأثورالىالرعوع1()

المحتلفة.مالتللسهرلائتنمى(2)

مساعدة.!علومالتضلع)3(

العلمهة.المعطهاتحعائقمنالتثههت(4)

الواحد.اللفظمعانىهعددمراعاه5()

.العر2ن)ععازعلىستدلالiكلدغهروحدهالعلعىالسمق)6(

المواضع.مراهة)7(

(A)للقر2نالكلهةمالوحتلالمام.

التأل!ل.شررطالتزام)9(

الموبهة.هلم1(.)

الثعاد،ا!التطعهلأات.مام!وهوالرامعاللامي!ىالأنأقى

لفهرموبهةكانتانلهاتنالسلول!!ضكدالتىالنعادجوهى،ال!طسهة

كؤمنونلاالمسلمينغهرلالقراء.للعسلعهنمهعهةكانتانعنهالمسلعون

تمد*2ماتهومحاطهتهمفىالمنطقىلأسلول!فهكونوتفصهلا،حعلةملاسلام

الشانعةلعلعىالإهيازوموانب،العلمىالسهقحوانبعلىالتركهزمعاللر2ن

فىنلكمعدالأكا-(الوالأكة)سعالىمعرصهنعلعىعرضلىوذلك،أكامهفى

!صثناهىالأسدبىهناصرحناوهدتعحْل.لوتكلفدونوتدقائهةانسعام

العلم!للضطابالأممسالأسلوبوهو!الفريخىمبولسلبىوهو،الحلأ!

والتكنولوحها.

كتافيالعرأن4نالعلأ!دةفلدكه-الا!انضعهدكانلانحتى-المسلموأما

التوجهاننعدثمومن!،اللةههد!نمحعداذرسولالىالهمنولموحىالهى
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أراءاستعراضوكذلك،والمعاليةالعرضمملللاكةاللفوىالتالص!ضطليألهه

فىوردتالاسنادصحهمةنهو!ةمأحالهث!لسلاثم،والمصثهنالعدامىالمدسرسن

العرخى.مطيلاكةهلهمن!ونبكهان

لفهرالميعهةكالنعل!جخاص4يولهعا،فصلانالهام!هنافىثلمناوقد

مطكللىالاسهاللا-وعدمللاختصار-واحطموضوعاواخترنا،المسلعهن

،!ها!الكونهاتعلملى-الكونتوسع)هىهالكونهةالمعالاتمن

كل-الهصررسهالمواعز،!ه3مكأحولالعوسةالأرصادعلملى-والأمطارالسصلا

علمفى-النحلومساراسمسالك،لاوالمحطا-الهحارعلم

در&تعلمدى-الطهرانفنون!هنالصداعحوت،حم!omol!5الحشرات

Medicineوالورائةالطبعلوملى-الممارمزلاجمنع،الطهور & Genetics،

علملىالصعر-المتناههةوالكعهاتالعر2ن،لامع!النهاتعلمفىالانهاب

هانون،!oyلأرضعلومكل-لارضحالهدمصدر،Physicsالفهزكاه

*.ل!مة*هأالطههعهةالسننهـاسةعلملى-العامالزوحهة

وعرضناهللعسلمينثلمنا.،التطههعهةالنعاذج!اللامنالثانىالفصلولما

النمل.وحهاةالقعر،سور8فىوالعراد،المن4هىنعل!جلثلائةفهه

لعاملةوالههئاتالمؤتعراتمأهمتفصهلاصعز!!ا!االمطا!خاتمةععلناثم

للتعر!فصلاخصصناثم،يهضا()والسنةللقر2نالعلعىالاعيازمح!فى

المكرمة،معكةلاسلامىالعالملرا!طةالتامعةهوالسنةلللر2نالعلعىالاعبازكههئة

والتأسيى.تاركاالنشل!حهثمنهامععالعالملىلأولىتعدالتىالههئةوهى

ععديووتعههمها،الممولستقه!سواء،انشطة!عدةالههئةهنهقامتوقد

الحاصعةمع!التعاوننظعتهالذىالأولالعالمىالمؤتعرععديو،المتنوعةالندوات

ملامععلاوتقريها،خعسةملغتاخرىموتمراتاوامادم!سلامالاسلامهة

العلعى.الاعجازمجالاتلىالههئة!حوثلهعضفيد!و

علىالثانهةهىالخصىبالدعوىالمجالهنافىتععلمهةعزفناوكنلك

العلعىالاعحازحمعهةانها،والتأسيسالنشل!تاهـسخحهثمن،العالممستوى
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1عا.انشاؤهاتمالتى!صر،النهورتوالسنةالكر3للعرأن 1AAكانتلانس

العلعهةخزانتهاأنل!خزضتها،خواءمنوتتضورالشطهدالمالىععزهامنتئن

....المتضصصهنيه!ضلالعلماءمنوثعانهنمات!منمثثرناخر8

هولصمعا،لأهعهةمنكههرلطرهلىخاصض!عشرومسومرلنا

هلهمنمثرهنهقحثولن،الك!3(العرأنلىالهنسمىالامملزإمم!مدوع

خاصمشروعوالثانى.المشروعلهنادهاكةأنهعلىحدهثى!لهملاحتىاللفثة

الههة(."ماتمشروعهوأخر

حسهبىولكن،الكم!حذهلامحثىلىملفتلهدلمسهنىلال!ننى!ضتاما،

لدلأكونلىلارمولاعدلم!ه،وهتمنلىتهسرلهماعهدىغاكةلههمللتنى

معععنالنسهحانهيلاو!عوهالر!لمطةيلأسلامهةالدعو8مسلىخطوةحلألهت

لرحمةهلهكموالسلام،ينصلتكملحسنولشكركم،العوممالطررهلالىلاثعا

يهـهـهركاته.

غنىالسعركاوءدكتوا
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والموموماتال!تمى:اولا

!هموثمرههةمن!تصرء،!العالممرةمصرمطهعة)الكر*اللرأن

......355A11رفمتحتالطمر!دهملازهرلاسلامهة r.م

لاصياز.لعلمى.للرالفكرالعدمىالعرأن4)ممعدالسماه!(امرسهم

*11.91.!عصر،

الكد*.لعرأنلىالعلعهةلاشماريت،حت(مدصت)المستطمار)مراههم

9مالقاهر8،!ص!مكتهة fi 3، % L%.

المكتد!متصقهق.نلقدمة،لرحعن(ههدالمورع)الفطس!خلدونامن

الطهعةرر3!لون!العلار80المشعيرلاطى.مويصد&6

تكسضها.

.م8491،تونسوالتنو!ر.لتمركرتلسهر6الطاهر()مصدهالكسامن

العرلن)اللالر(عهدبنالمهد!عهدمحمدلوالطم!)الطكثهـرالهادىههداصن

سلسلةمنالريهعلكتال!همودمن..وسعودهخلوده..الك!3

.م91هه،ط\.لصدثالعرمهةللؤسسمة-ه)سلامهات،

لهىالتههان،مكر(ا!!نمصعدالد!ن!معس)العلامةالعورر!ةقهمابن

نشر.!هاناتمدونهمالعاهرةالمتنىمكتط.العرأنكسام

الثوائد.4

نثمر.كمانات!دون!العاهر8المتنىمكتهة

لارمقتاح4

ملاسكندردة+حمهمومكتهةللالار8.العلمولا!ةومنشورالسعالة

الطهعة.رلهم!دون،9791
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الشعبدار.العظهمالقرأنتلسهر4ععرو(ين)سعاعيلاللداء)ا!وكثيرامن

.7191!القاهرئه

المصرىالألر!قىمكرمفي!د!نمعالاللضلأيوالعلامة)الإماممنظورامن

رقمكدونالمعارهـ!عصر،دارالعرل!.لسان4الخزرحى(لإنصارى

وتاهـمغها.الطمعة

مدون.الكرسمللعرأنالعلمىالتفسهرلىاحتهالات:(عادل)الدكتورالخهرأمو

.م1،8891بالقاهرة،نشرحهة

)عحازمن:نمال!رآمفسراالقرآنفىالأععصالعلم:)رص!(سعلةأمو

1،399Nطكعصر،الهلاللار.!زعان.القرآن 499 ، N

لىوالموضوعاتالإسرائهليات:مصد(كنمحعدالدكتور)الأستاذشههةا!و

رقمكدونمالقاهرةالاسلامهةالهحوثمحمعالتفسهر.كتب

.8491،الطهعة

!القاهرةالنورمكتهة.الكررممالقرآنلهىالنهاتاععاز:(بليلنطص)د/العطاامو

المعارهـ!عصر،دار.العرآنلىالكونمةللاماتالعلعىالتفسهر)حنفى(أحمد

مدكولىمكتهة.الكر!منالقرآفىالعلمىالأعجاز:السيد()مصمدارناؤوط

.1،9891دكالتاهرة

القرآنفىالسوراوائللحروفالعلصالتفسير:العزسز(عهد)تمية)سماعيل

.1،0991ط!صر،التهاهـهةالأهراممطاكع.الكر!م

واحكاموضهطهرسمهلىالكر!منالقرآمع4ممعد(شعهان)د/اسماعيل

هـ/41!1،4ط،!القاهرةالتاليفودارالحرمينمكتهة.تلاوته
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لأملىالميلعىلأشيار.عنالإسلامحدث،السعهد(مممد)الدكتدرامام

.1،0891ط.!عصرلاسلامهةلل!لشهـن

!دون.!من!رتوضرلر8!ثمرعهةفررضة6لاسلامهة!دهوةصال!ق()د/أمون

.م8191نملمر،!هة

!بحموليالطر.والعرأنالطي!هنلانسلنخل!1هلى(مصد/)الدكتووالهار

.م8691لأهـ/604طلا،وهتوركاهمة،للنمثعر

ئضر*لىالفعههةللاحكامالأسو!لطههة)

'%N..مدةولنوزء،للنطمرالسعولهةاللارالضنز!ر. %A5 U.

اللرأنهة.السور!ونالرطلىالر!مانهةاللثو!صالمت1سهدآاللطهد()احعدمدر

ة157899ط،ملعاهرةالتميدلارمطهعة

الأزهرصوت.لاسلامالىلثندخهكط5(رمضانسعهدممعد)!/الهوطى

ببدكاهملونالمكمرمد،

تعرس.الحدثالعلمضوءلىلللسمةالكقميدرسمة4مورسس(/د)موك!

.م18791ط!مصر.للعلر!لاروطهع

من1ط.المعسمةوالكشالعلميعلهات8لانسلنلصلما"

مالرملض،المله!لدولالعرسالترسةمكش،لعر!هةلترمعة

لهمو:سلسلةكأمرها.واللانمالمقالدهوةا!السههلمصد()د/الههى

.1،1991ط،مصر،الاسلامهةالهموثميمع(1)22لاسلامهة

الاسلامهةللشئونلاهلىالمعلس.هرأنهةنظرات:رممي(محعد)د/الههومى

.م0891،!1!صر،

هاسلامياتسلسلةمن37العدد.القرأنىالتالسير4

Ae-%كالقاهرالصهئ!العرمهةالمؤسسة AA, %j;..J.
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للتسونللصر!ةالكصر!.لانصلنخلقلىدلاهيلزالعرأن4طلمر()دلمتوهض

.f.AA.%*.1طملقلمرة.لإهلامى

العصرر!ةتلسهراتهلىممعودمصطلى!طحلت1المتعل()همدالعلهرى

تلرء.مددث،ia،لإمتصامدلرالكد*.للعرأن

هضاطسلسلةفى)8(لعددالكر*.للرأنمع6هلى(ال!)ملدلمقملد

.م1991،ط؟العرمده*رهر،معممرةاسلامهة

6،ط.كهيروتالرسالةمقسسةالأ!ان.ممرا-الطب4)د/خلأص(ملمى

م.SAMمالعاهر80لإهتصامللر.لإسلامهةالدهوة!امالطركل،)!د(ثيعد!

،\ط!عصرالمعار!دلرالمعاصر.لعلعىدالمنه!العرأن6لملهم(ههد)ليندى

الفكردلر.للعرأنالعلصللاهعازالكون،ممعد(منصصر)د/النمىحسي

م.1.8191مالعلارة،طالعرس

الههئة.المدثوالعلمالكرر3اللرأنا

.م99؟؟،ط؟للكتال!.العلعةالمصررسة

.anand Modern Science'ماهممهab El- Naby, .M)1991(: ! Glori(عةا!

ل!ح!مم!منلن!!3!ع!كه

،\ب!اللاهرةالتد!فلارمطهعة.العرأناسعاز6مصمد(السهد)د/المكهم

الحاضر.هصرناحتىالنهو!ةالهعئةمنذلعرأناعبازلكر48)نعهم()لمعصى

م.200891طسرؤةالرسالةموسسة

f.ط7مالقاهر8،الاسلامىالممتار.ضمد!الإسلام1الطون()وحهدخان 1 wv.
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4،ط-!العاهر8الاسلامىالممتار.العلممواعهةلىالدون1(الد!)!مهدخان

.2ط.مالعاهر8.يلأسلامىالمضتار.الحدمثوالعصريلأسلام"د

.1،4891ط.!القاهر8!صموةلار.الماركسيةسلأرط،

1،ط\،!اللاهرةالصحر8دار.الد!نعلومتعد!د، envم.

لاسلاممنظورمندراسةكلانثى،اللكر)وليى)هثعان()مصمدالخطمت

.م1،8591طماللاهر80اللرأنمكتهةالمدش!.والعلوم

القرأنلىالكونهةليدرلسلتيلأ!انييلدفل1الرحعن(عهدالعلهم)د/ههدخضر

.م1A.:11طميد8.والتور-ءللنمنمرالسعودهةالدارلكر*.

الدلروالعرأن.العدم!ناليمرلد!ةالظواهرا

.1،8499ط.ميدةوالتوز!عللنطمرالسعوت

السعولهةاللار.والعرأنالعلم!هن8وثمهاللاء4

.م1،8591ط.ميدةرالتوتللنطمر

مالعاهر8.العرساللكردار.السا!لهندرلساتلىيلاهياز،الكر3()عهدالضطي

الكتا*دارومهادضها.مضامينها4لاسلامالىالدعوة،

.م1،8291ط.!هروت،العرس

5ط.المصر!ةالنهضةمكتهة.اللةكتال!لىاللأأكاتمع،محعد()د/محعدخلهفة I

،\ط.الأردن!الزرهاالمنارمكتط.القرأنىالاعيازمنوعوه4)مصطدس(الدماغ
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.الاسلامالىالعربغهرندعووكهفالقرأنترثعة:الوكط(عمد)الدروس

.م1،8291ط.صصالارشاد،مكتهة

مؤسسة.الكريمالعرآنفىالطبمع:احعد(د/الحعهد،عهد)د/وقرهوزد!اب

.م8491،مدمشقالعرأنعلوم

دار.الكوسمالعرأنتفسهرفىالمنحرفةالاتعاهات)حسين(محمد)د/الذهص

م.?Avn,NJ..!القاهر8الاعمصام

المجلس.الاسلامىاللكرمنظورلىوالشمسالأرض:(الفنى)د/ههدالراحص

.IAW،\طكهصر.الإسلامهةللشئونالأعلى

العربى،الكتابلار.النهوكةوالهلاغةالعرأن)ععاز:(صادقمصطفى)الرافعى

تاربخ.*ون،كيروت

الفرقانل!ر.اللأرآنلىالموسيقىالاعجازمنوثو.:الد!ن(ممهى)د/رمضان

.8291،الأردن-كععان

،\بكالقاهرةالسلامدار.الخالقتوحهد:جمز!ز(الممهدعمد)د/الزندانى

3.ط.كالأسكندريةالخطا*كنعمردارالدعو6.اصول:الكر!م(عهد)د/نهدان

للقرآنالطهىالاععازفى)والنخلةالرطب:الرانق(عهداللةعهدد/)السعهد

،\طكجدة،والتوزيعللنشرالسعوديةالدار.النهوية(والأحادث

عالمسلسلة.الإسلاملىالعلعىالفكرلتاريخمقدمة:(سلهمأحعد/)دسعيدان

.1،8891ط)131(كالكويتالمعرفة

1.المعرلةدار.والعلمالقرآن:محمد()احعدسليمان A11 l1,م.

!!063

http://kotob.has.it



كه!وت،النهضةدار.العرأنهىالعلومالثمالاتمن1لعرمز()صهدلأهلسهد

الأعلىالمعلسالكد30العرأندىولنظانرلأشها.من1العزكز()ههدالأهلسهد

.م0891،طلأ!عصر.لأسلامهةللعلمثون

.الأحكام!موللىالموالعات5(موسى!ن)مرسهماسصاق!و)الامامالشاطمى

هـ.Iril!عصر،السللهةالمطهعة

العدههةالكشاصهاءلهلر.لاسلاملىوالعلعاهلعلممكات!5لحعد()هلىالثمصات

.ملأ729"!1!العاهر8.

.؟م089،ط؟!القاهر8.الاعتصامدلرءالكونهةلأكلتاللأ(8قلسهرهعد)د/!ثمحاته

91.،ط\للكتال!،العافةالمصردةاله!هلنفسهر.قصة)الحمد(المفمرماصى A.

العلس.والتطههقالنظرمةمسالههانىللرأناههاز،ممعد()د/حفنىلحرف

'%N!عصر،لاسلامهةللعئونلاهلى AV. NIS.م

لىالكرر3اللرأنتفسهرلىالتيييتهاهات)امرسهم(ممعد)د/!مر!د

لأه83519طماللمرة.التراثللرمصر.

عهة.!لونللانلس.!اقلىاللأرأنهدامة)

#*..1العاهر8نمطر، Al، %Jم.

،\طماللأاهر8.لاسلامىالضتار.العرأنمععز58متولى()مصعدالشعراوى

!دت!عصر،الورماخهارمؤسسة،العرأنمععز46

نال!.

!عصر،الهلالدارط.المبتمع!ناءلىاللرأنمنهع4محعود()الش!شلتو
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على،ممعدارسفانترعمة.الكونمولد4الكههريلانفيلر1العهد(شعشك

.م1،8691ط!فالل!/الشعيمطهعة

.الكتابآكاتعنالاضطرا!اتفىلاكهامدهء1العنكى(الأمهن)ممعدالشنعهطى

تال!.كدونتهعهةامنمكتهة

المكرمةكعكةالصاكونىمكتهة.اللأرأنهلوملىالتههان4على()محعدالصا!ونى

القلمدار.النعلسور8فىطلاععازالمعيزة)محمود(الحعهد)مهدطهماز

11.1.سروتللنلرلار/سعطمق 9 AVم.

المدكث.العصرهىالتلسهراتيا.(الحد!دى(محعدمصطلى)الش!الطهر

.م1،7591ط.مالعاهرةيلأسلامهةالهموثمععع

الشعبدارالكر3.القرأنطداظاسرسالمعيم)دولد()مممدالهاتىعمد

وتاهـسضها.الطهعةر3!دونالقاهر8،

،\ط!العاهر8.الصمو8لار.الاسلامىالالكرتعلهد4مصسن()ة/8الصمهدههد

مالعاهرهالصحوةلار.الاسلامنعاهالمنعلهنلزمة8

ألإسلامهةالهصومععع.والأرضالسمواتملكوتلى4)على(العظهمعهد

68910مالعاهر6 6Aم.

.م1،3391طمعصر.المنارمطهعةاماق.لىأكات4أحعد()محعدالعدوى

الاعتصامدار.المفسر!نومناهحالتلسهرعلمتارء:حسن(على)د/العرش

,مالقاهر0891 Sم.

د!ر.معارنةدراسة-الاسلامملكرىعندال!طورنظركة4على(مصوظ)د/عزام

11.61r!القاهرةالهداكة 9 A.
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.107391،ط،السعال!ةدلرصمد!.العرأن1المعد(الدكنعز

دار.المدهثوالعلمالكرر3القرأن!هنلأنلسدلهل4لحعد()تولهقالدهنعز

م.869N،لأط._1!الللارالسلام

الههنةالكر30!عرأنلىالكونهةتلسهر*،ت4السهد(المنعم)عمدع!نمرى

.م8591،ط؟للكتام!،العامةالمصرسه

الحدهثالعصرمنطموراتالعرأن.لتلسهرمنه!نموالصالق()بحمدهرمون

.م7291،!1،ست

لهوانهنولهستاللة)هوانينالعيمهدأكات4(الد!سراجممعود)د/عفس

.م3،1991ط.!القاهرةالعرصاللكرلارالطههعة(

مالدن15ط!عصرالهلالد!و.)سلامهةلرخةالتلكهر5ممعود()عهاسالععاد

تال!.

لارنالسا!سدوالىمرشمنالومامةلى8الصلامعمز8،تولههق(/)دعلوان

.ملأ9مه،6.%مصر.مالمنصدر8الو!اء

.م2،8691ط!العاهر8.السلامدار_الطاعهةtiUثلأا4(ناصحااله)ههدعلوان

الساسىالعون)حتىالعرأنىيلأععازملهوما(معالدلحع)د/الععرى

.م1،4891ط،!عصرالمعار!للر.الهيرى(

.اصهاءالدهنهلوميمهاه4مصعد(!نمصعدمنمصدحامديو)الامامالفزالى

.م7091ملأهاهر8،لعرهةالكش

مكتهة.القرأنجواهر)

.م6491،مالقلمر8اليندى

السلاسلذاتعشر.الخامس!رنهاتستلملالاسلاميةالدعوة4)ممعد(الفزالى

N6f.,-A%كالكدست ، U.

دولة(1)الأمةكتاب.الإسلامهةالمهاةلح!قكلمشكلات4

.م1،8291ط!طر،
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.م1،8391طهمالدهحةالحرمهندار.داعهةهعوم،)مصعد(اللرالى

،\ط!اللاهر8،الصحوةدار.لرضهخارجلاسلاممستلمل6

الصحوةدار.الضارجوكهدالدلظهعز!هنالدهوةصهلدا

.م158791طمالعاهر8.

)درعيلأسلامىللدكرلعالمىالمعهد.القرأنمعنتعاملكهد)

هـ/3،1413ط).(.لاسلامىالفكرثضا!اسلسلة.اللأاهرة(

.بالقاهرةالسعادةدإر.العلمعصرفىالاسلام:احعد(محمد)د/الغمراوى

الزهراء.المسلعهنواعلامهالعلعهةحضارتنامنملامح6لسهد()د/كارمغنهم

.لأم11.889!اللاهر8.يعرسللأعلام

الصحوةدار.لاسلاملىللفردالععلىالتكو!نلهعاد4

.م91كه،\ب!العاهرة

والقراثوالسنةالعرأنفىدرلسة-العنكهوتكععاش

.م91ول،ط\مالعلارة.الصحوةللرهمد!ث.والعلم

.1،4991ط!عصر،العلمهة!اقدارالعرلد.معرحلة8

الطهع.تت،\ط!عصر.العلعهة!اقدار.والسلوىالمن4

.مW.%21ط.!دةالمشىداروالها*.الههاءصدرلى3الحرا))محمد(فاخمل

،\بكالقاهرةللعرلةدار.والعلمالعرأن4الدهن(ععلمصد)د/اللندى

المحلسالكر30العرأنلىلاعجازروائعمن)

.م109691ط!عصر.الاسلامهةللشئولمنلاعلى
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للكت!اللا.العامةالمصر!ةالههئ!.السهعالسعولت5(الد!نمعلسد)د/الدندى

،ط\للكناللا.العامةالمص!سةالهف!طكمن.اثه،

العامةللص!تالههئةاليص.وثولنهناثه،

.م1،8291طللكتال!.

العامةالمصر!ةالههئة.الكونلىالعرأنمع"

.م2991،!1،للكتامي

المهط.العاموس)الشسات(!لوهي!نمصعدالدهنفيد)العلامةالفهروزامادى

هـ.1*521طمائعاهرة.وحمركاهالحلمىالهاسمصطلىطمركة

المعلمىالكر30العرأنمعرهة!ىمدخل4ممعد(الدهنزكى)ممعدهاسم

.م؟1،819ط!عصر،يلأسلامهةللملمئهـنلاهلى

الترا!طتكسمد)تأملاتوالدطر8لاسلاما

!عصر،الصموةلار.الكونهة(طلأكاتالعرأنهةالأطت!سالوثهق

!دون.النووىمشرحمسلمصم!6(مسلمهنالمياجمن)الحس!نالعشهرى

نشر.!هانات

.م58191طهكالعاهر8،وههةمكتهة.اللرأنهلوملىمهاحث4()مناعالعطان

العرأن،هنهاتصث"هلومسلسلة8.الحهاسائلالماء1(المنعمعهد)معلالكومى

.م1،0991ط.!عصرهتصاميلالار

العامةالمصر!ةالههثة.الكررسمالقرأنللاظمععم4!اللاهرةالعر!هةاللفةمععع

.م0791،!2للكتلإ.
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للأعلامالزهراهملكا.عملمرتسعة5مصد(ناعىحسهن)المستشارالدونمح!

.م1،8791ط!اللأاهر8.العرس

والمرسلهن.لأفههاءلماتمالضالمةالمععز8الكر53العرأن1)محعد(الد!نمح!

.108191ط.!القاهرةالعاصعةمطهعة

من(لأ)8العدد-وهعلاعلعا-لاسلامهةالمعو48الدسو!ى())مرسهممرهى

كعصر،لاسلامهةللملمثونالأهلىالميلس.لامامرسالةسلسلة

.م1،8891ط،عدةالمنار8.دار.العرأناعحازلىمهاحث1مصطلى()د/مسلم

،2ط.!الكد!تالأرلهملار.لاسلامهةالمموةسه!العين(ممعد)د/المصرى

المغتار.)دهـسىلحعدوتعرسيترمعةاللرأن.فىفرعون،(لأعلىالهوالمود!ودى

تال!.مدونمنعاهر8،الاسلامى

دار.الموضوعهةالناحهةمنالكر3اللرأنأىقهورس!4امراههم(لحمد)د/مهنا

تاهـمضها.لوالطهعةرثم!دونماللاهر؟الشعي

لاسلامىالعالمدىوالتلثىالعلعىالمضلدهضهة4داغي(زغلول)د/النعار

tN.02()!عطرلامةكتليالمعاصر. AAA. NJ.

،ط\!عصر،وشركاهالحلهىمؤسسةالأنههاء.قصص4(الوهاب)عمدالنعار

تركها./!سطنهولسوزلردارالحشر.رسالة4سعهد(الزمان)كدهعالنورسى

9الصالصقاسم)حسانترممة OkAoم.

عنالكونيسأ!سائح)مشاهدالكهرى"الألط:

قاسم)حسانترجمةتركيا./طسطنهولسوزلردار.(خالقه

.م8591الصالحى
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ثركها./طسطنهولسوظرللر-الط!هعةرسلة4سعهد(لزملن)!لنورصى

.م8791الصدصقل!عامسكثمعة

لصدص،امسكتعة،يلأنصلنوقكلعليلأ!لن4

I%!عصر،لوهاءللر،2ط AA؟.f.

لأنهار.لدرلامعدز.مطدنلىلاهعدزاث!رلت6

.م1،0891ط،هملك

،ط\مدقلارة.للرلثمعيالكر".لللرأنلاهعلزلعمد!5(ال!ك)همدنو!ل

دمهدرموصمسصةالكر3.العرأنفىولترثهملارهاممعبز8،

.م100891طهمالقلارة!!

مدلهاهر48المفمص!للرمو!سسة.الصهثوالعلمالعرأن4

.م1،8491ط،لىلمهلرمرصسة.أملتفىأملت4

ات5ل!أ5ثمراتلمرا5لمملاتا5ياتر5د41ثطثا

لتانعمنطضلاق!حكعهاافى!ىللعوةفضل،افى(ههدهنلعرمز)مهدمازين

.؟م869هـ/4N!7،()9،مالسعو!هةللنهلميلةمها.

لوعىميلة.القرأنمنه!فىلاتعان!موسد8الدض(ممر)محعدحسنامن

NA-.904)993(مالكوتيلأسلامي

لاسلاممنارمعلة.الصمالةعهددىالتفسهر4ا"(عمد)د/السعودلو

It9)8مالاصرلت 839 (e

معزالعرأنتفسمهرفىالهلطللتعسدلمانا،ومضلن(سعهدمحعد)د/لهوطى

.م9791)246(مالكوتالعرسميلة.هنهححمهرامهالعلم
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ومداهههممنهاالعلعاءوموثدلاهعاز!ضهة)الحلهم(ههد)مصطلىال!ندى

.ملأ849(4)72مصر-لاسلام3منهرميلةلهها.

ميلة.طتأدوللدلالة!هن6التلسهرعلم4(الد!ن!معسلصد/)دالحمامى

.م18691(0)،!الهحررتالهللي

محلة.الرسولصد!هلىلالتهاد5المعير8،(الد!نصلاحمممد/)دحلمى

.م0991هـلم1141(1)70الهمركن-الهلا!ة

()944حدة-المنهلمعلة.!دهوة!عهة،كمهت(ممعودركنالولهخطال!

.م8691هـ/1!ا.7

لمحمدكتابعرض.وتطورهوتالرحهنشأته؟التلسهر4امهن(/)دهضولى

.م8291)7(11!لهنانالاسلامىالفكرمجلة.خشان

ومحدثههم-مداماهم-ولعلعاءلأصولينمو!ف4فتص(/محمد)دالدهـشى

هـ/8041(؟)2لأرلن/المعاءميلة.العلعىالتمسهرمن

.م؟%ول

الاسلامى-الوعىميلةالكرر53العرأنتلس!رفىمنه!4سد(/)دالسو!ى

هـ.24،014(0)الكوهت

!العاهر8،لأسلاممنهر.الكونلىنطر8أثنا-سنرصمالكر+(/ههد)ددفت

!طر،!دولةلأمةمملة.تكو!نهموطرقيلاسلامالى8الدعا)(تركى/)دراكح

هـ.1دا.6الممةددىعدد

منمر.والمادكةالكونهةالعلوممنالإسلاممومف4(الفنىعهد/)دالرا!ص

.38،0891مالعاهرةلاسلام

منارمملة.اللرآنىيلأعمازفىالمدث4تارسضهةنظرة4مصطلى(/)د!ب

.م2991()717ظىيو-الإسلام
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!مكو!ت9يلأسلامىلوهيميلة.الصحلمةمنلللسردن،لمعهد()عهدلماض

.م9*9(1)!!

العالمىالموتعر.والسم!العرأنلىالعلعهةللعيز68هرهز(الميهد)عهدالزندلنى

مد!ستلن/لهلديسلام.والسث!اللرأنفىالعلعىللأمعلزلأول

.م؟879هـ/1!ا.8

ولللهوم.للصطلح"نالكره!للعرأنالعلمىيلأهملز6(مكرم)ممعدالسعشى

.م؟6041/869(25)9لكومت-يلأسلاميالوهىميلة

معلة.!كلومهلعصرهلسللتمعالوليهة6ممعدالرلمهم(/)دالشرث

.p%AA%هـ/204؟)8(يلسلمدن

الهدامةميلة.العرأنتلسهر-54لعرأنهلوم5حسن()مممدشعس

.91هه(134نمالممراس

يلأسلاممنلومعلة.الملقأطتالقرأمسنملت4(للحسنههد/)دصالح

.م8191)2(7،للقصةالعر!هةيلأملرلت-

منلاكامتعلهملىالكرلللأرأنالعلمىيلأهعلزمرهعامرسهم(،/)دالصهلد

هـ/4041)38(01!عصرللعممرللسلمميلة.الطهى

دلاسترمسلتالوسلكلمعضايلأسلامهةلدعوة،الميهد(ههد/)دالعهد

يلأسلامى،للطمهاملاالعالمهةالندولآلمنطعةالضلصىاللقاء.والمللظ

.م8291/هـ.2014كهنهانهرومىبر

الأمة-معلة.الاسلامهةالممو8فىنظرات4ممعد(الراضى)عمدالم!سنعهد

Aلميةsدملد!طرهلولة N t. I--

الضاساللقاء.يلأسلاصهةالدعوةسماثلمن4اض(لهحامرطه/)دالعلوانى

هـ/2041كفها/نهرومى،يلأسلامىللشهام!العالمهةالندوةلمنظمة
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مدة--للنهلميلة.دانهممستوىا!المسلمولمنكرمفعهل4الفرال!مصد(

.م8691هـ/47041(،)9

منهر.القرأنلىالكونهةللاط!العلصالتصع!قمنهاج4السهد(كارم)د/فنهم

1)32كالعلارةيلأسلام 839 )t،ميلةpسروتلاسلامى

(9)1 9 ATم.

)33(هطر-لأمةمعلةالكوفهة.للاطتالعلعهةللللا*"

سد-الضهاءمعلةالكونهة.للاكاتالعلعهةلأسرارحول4

(At(VI3الهعن-للارشمادلأم)م8391)6.

ميلةالكر3.اللأرأنفىالكونهةلأطتمثمنسة4

(%-)1991لههها-اليهلدرسالة Yم.

والممثور.القضيةالكر43للدرأنالعصر!فثلسهر6سعد()د/سدهع!لن

هـ.؟904)9،2(لكو!ت.لاسلامىالوعىميلة

الوعىمجلة.الكرممنللقرآالعلعىالتفسهر:الد!ن(جمالسد)د/صندى

.h(1891(01)71الهـوت-الإسلامى

عالم.الكركمالقرأنخدمةلىالميوليههةالعلوم1(حلمىالحلفظعهد)د/ممعد

1(،)21الكور!ت-اللكر 9 AYم.

لضهةحولدلادعهاءالمكة!منسد(4ناعىحس!ن)الستم!مارالدشمص

(1)29لأ9!الكو!تلاسلامىالوهىمبلة-مالهوىالترول

الوصمبلة.كالمعبزاتدلاقناعالتهلهغ4محمد(الحعهدههد)المشهدى

هـ.3041(612)ال!و!ت-لاسلامى

الضاسىاللقاء.الاسلامهةالنهضةفىالواقعىاللكرلور1المعهد(عهد)د/النعار

هـ/2001كفها/نهروسهلاسلامىللضهابمعالمهةالنلى6لمنظمة

!!89V6م
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اليهزمن!هنلللرأنالعلهىالتفسهرممثخلاصةلامهن(،)محعدالثم!ولد

والسم!.العرأنلىالعلعىللأهعلزلأولالعالمىالموقعرهوالمانعهن

.م8791هـ/؟804،ملاستاناللد/)سلام

معلة.والمعاوضهنالمومهن!نلللرأنلعلمىالنلسهر)النمريرههئة

.ملأ819هـ/لأ254(1)المسلعون

العلعهةالنتلئ!ولم!هناللرأنهةالنصوس!ن!ثولسمستنداتاسعاد()د/طدرم

والسم!.اللرأنلىالعلصللأهيازالأولالعالمىالمؤفعرهالصحهحة

f.8041!عستان/لاداسلام 9 879 -/a.

ولسالههها.نطعهاتطورالماضرالعهددىاللموةههده(،محعد)د/!انى

.ملأ869هـ/؟704(،4)9-ملة-المنهلميلة

؟64!
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ووعيمووحسولدبسم

أثمةاتالعيرةمغةثب!

عنيمالسيدكارمللدكتور

لصااممس!.ف!رحمةمنللناسالله!تحعماأ

عرس،الخمصهةمصرى،الد!انةمسلم،غنهمالسهدكارمالدكتور

كلهةفىتضرج،الضرلهةكعمالظةم591؟سنةلمرامررللىولد،الأصل

فىالأزهرحامعةالعلوم!كلهةمعهد!وعهنم7391سنةالعاهرةبامعةالعلوم

8والدكتوراالماحستهردرحتىعلىالأزهرحامعةمنحصل،لتفوههالعامنفس

عامعةالىهلعهة!عثةفىالمصرسةالمكومةو!فدته،الحسمراتعلملي

لىمشاركالستاناالأنهـسل.م1991-0999الفترةلى!هركلىكالهفورنها-

كعصر.الأزهربامعةالعلوممكلفةالحهوانعلمقسم

8OAدكتورارسانلوارىماكستهر،رسائلخعسعلىمالإ!صرافثام

لىولهوالقاهرةالأزهر!عامعتىالمشرات(علم)وهوالدثهقالتضصصمعال

ومعضهاممئمةمبلاتْودوهـاتلىمنشورألحلهها!مثا،ار!عونالممالهذ!

النشر.تحت

كانتدانما،ههلمنالهترولهةالعرمهةالدولاحدىالىأعهرالهكسهقلم

ا!سلاميةندواتناعلهاتفىللعصماركةلومؤتمراتحضوراجلمنكلهااسنار.

علمهة.كثعالهةاو

oوالنمافية8الدعويةلأنضمصة

4المطموعهنله"

فمنها،متنوعةممالاتها،مصر!ةنشردورفىمنشوراكتاكاتعشري!

العرسهة،اللفةفىوكتاب،الاسلاميةالثعافةفىوكتب،العلومتمسهطفىكتب
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الهحثمادكعهةلىمترحمكتال!ا!صالهومنشمور،العلصالتراثفىوكش

مإتفىمقالةمائتىمنمثرلهنئثمركعا!عصر،والتكنوليعهاالعلعى

الأورسهةالطولوكعضالعركهةالهلادمنوغهرها!صرعدطةوثقافهة)سلامهة

الماضط.سنةوالعشر!نالضعسطهلةوالأسهو!ة

الطهع:تح!له"

للفتعةالموحهةالعلعهةالثعافةكتبمِنسلاسلثلاثلىعدداستون

كتبسلسلة،المشراتعالملىكتهاوتضمالنملةكتبسلسلة4هى،واللتهات

لىكتهاوتضمالطاووسكتبوسلسلة،الحعوانعالمفىكتهاوتضمالتعساح

الطهعتمتلهلنكعا.،والهرارىالماهضوارىعمائب4موسوعةالطهور،عالم

معزهـمصطلحوخعسعائة*!ثمانهة!مموهوال!هولوس()القاموسامضا

اله!لوحها.لروعمضتلفلى

المكتورالمستشار)وقدالاسلامىواللقهالدعوة!بالمئؤخدمةفاز"

عنوانهكهحث،م2991لعامالعر!هةمصركحعهور!ةالفنحرى(شو!ىمحعد

لهنهتقدَمقدوكان.والتطههق(الدراسة!هن1الكرر3القرأنفىالعلمهةالإشارات

العرس!للكر!دارمنشوروالهصث.العامنلكلىشمطمقاوخعسونالحائؤآثنان

مالعاهرة

مصرداخل،والثعافهةالاسلامهةوالندواتالملتعهاتمعضفىصثمارك.

والسنةلللرأنالعلصلاعبازلعععهةعلماسكرتهرا)تطوعا(هـسلوخلرحهاه

مصر)!بمهورمةالكتابماتحادعضووهوةيلا!متى1991سنةمنذكعصر

مملسوعضو،العلعهةللثقافةالمصرىالمجمعادارةمجلسوعضو،العر!هة(

فىالعلعهةالمععهاتمنمعددوعضوالطعور،لعلمالمصر!ةالصععهة)دارة

،الحيوانلعلمالألمانهةالمصو!ةالجمعهة،الحشراتعلمبمعيةومنهامصر،

التطههلأمة.للعلومالمصر!ةوالعععهة

حلقاتوخعس،المصرسةكالإناعة)ناعمةحلعةثلاثينمنكثرسخل"

كاللفةوالسنةللقرأنالعلمىالاعجازموضوعاتفىالمصرىكالتلهفز!ون
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هذالىخاص()ثطاعالتلعفز!ونهةالحلعاتمنميموعةسملكعا.العر!ة

حلقةتسعينوتقد!مطعدادهن!االاعلامىنشاطهوتؤج.الإفجليز!ةكاللفةالمحال

نحواليهااستضا!،الكونهةالأكاترحاملا"فىكعنوانخاص()ثطاعتللزسونهة

القصيرةالتلفزيونيةالحلقاتمنعددماوسخلمتغصصا.وعالمااستاناعشرين

للتلفزيونالحلقاتمنعدداوسجل.اللضائهةلللأناةالاسلاميةالدعو8لى

.العرسألعلعىالتراثلىالسورى

Divineالههةكات)2مشروعفىوشاركعلىلاشرفخطةوضع"

Verses)4العلعىالإعجازموضوعاتمنموضوعَاوعشرر!نماتة)عدادفيهتم

علعاءالمشروعلىاشترك،رالانجلهز!ةالعر!هةكاللغت!ن،الكرر!مللقرأن

كالولاكاتالعملاقةالدورم!حدىالأنالطهعتحتالمشروعومادة.متضصصون

الفرنسيةاللغاتالىالعملهذاترجمةتجلىمعقؤوالن!ة.ايامر!كهةالمتحدة

العالم.أنماءلىوتو!كعه،والإسهان!ةوايالمانية

العاجلةالنشرخطةلها!سضع!عصر،العلععة!اقدارعلى!ثمرف"

والأجلة.

لأواصرتقطهعدونألتخصصهـسحترم،النالعةالثقالة!شمولهةكؤمن"

عظيمأملِلتحقيقواحدسميليفىطاقتهجلويصمثلضمَتها.وخيوطالعلوم

الحضارةكذدرلاستنهاتداصلاحهاالتركةداعدادالأرضتمهعدهوواحد

.الاسلامدبارفىالحضارةموطمنلإعادخر،2مععنىأو،الاسلامهة

العالمبنار-للهوممات!فىمحبما!ونسع!ح!ت!انقلىأ

العظيماللهصدق

هـه645
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الموب!الف!و-او

هالتورمةهاس!عرللطبامةمصرمةمقصسة

م91داهـ-13656تأسست

ال!ر!ادمعم!معم!6سصماث

القاهر8-حسنىجوادشلأ1.ار8108

11511الهرسدىالرمز013:ب.ص
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لاقضية)نها،القرأنيةاللراصاتفىوخاصة،الاصلايةالدعوةحقلفىالقضاياأهممنفضيةيناثى

(/ءتلعيخاأوتصريحا-لثرالتىالآيات،الكرنيةالآياتهىتلك،الكريمالقر2نأياتمن2!ةمنكئر

أ،لأودراتبحثمنبهاييقبماتحظلمالتىالآكات.وجامدةجة،اللهومخلوقاتالكونجوانبالى

لم!اكارالانهداتقريا.الكونباي!كاتعددربعمحلىتربولاوهىوالمعاملاتالحباداتأياتحظيتثلعا

تك!نولوجة،ثمعلعيةبثورةتجمبزايلادىالعرينالقرنأنالا،الابقةالقرونبعضنى)سهاماتهناك

والعثروزاالحادىالقرنبهصيلألىعماكنبئماLLs،ووالاخترامحاتواكافاتالمعلوماتفىكيرانفجار

1!-الآباتهد.شرحنىالجدسامحدعنيمرواانالمعلمينعدماءمنالمخدصينعدى)ذننلابد،ايلادى

ني(...جدبدةوعلومحديعةمعلوماتمنأوتوابماالكونية

وأضهرْ!!وشروطهومثارلهومدارسهمداهبهبالتفير،بتدتا،كافةجوانبهامنالقضيةالكتابهذاتاول

!ا"العلمىاالاعجارلمنحَىالرافضينلحججوضارخا،بالتاويلومارم،الإسلامىالتارفيميرةعلىرجاله

التى"الكتأشهرمنهجياتفىمنقبائم،انمحىهدافىالمرفينمزالقمنمماذجومفندا،الكريمللقرآن

يبوضماناتضوابطذاتلمنهجيةفواضعا،القرأيةالدراساتمنالحقلبهذاوتخصالعالمفىثرت

ء،مع،المناهجهلهباسعمالتطبييةجلنماعارضاثم،بالقرأنالواردالكونيةالآياتدراصةعدتغأن

ا!ا9المولفعرثالاخيرالبابوفى...ملمينغيرأوملمينكانوا)ن،المتلقيننوعيةالاعتارفىالأخذ

!!اوبحثللراسةعقدتالتىالعالمبةالموكراتوأهم،العالمفىالمجاله!انىالعاملةبالجهاتتفصيلا

القرأن.فىالكويةللاياتالعلميةالجوانب

هـ1412شة،العربيةمصرببمهوريةالاسلاس،والففهالدعوة"خدمةجائزةالكتابهذانال

*ابخةوكانت،الدولةقضاياهيثةداضرات،القجرىئوتىمحمدالدكورالماروقف-ام()299

ثبمعامواين،الجمهوريةومفنى،الدولةتضاياهبئةرئيىالمثارمنمشكلةالبحوثعلىوالحكمالاطلاع

ثووف!أفاق1ف!آ!اتناأصنركصى..بمصرالاس!مبةللشنونا!علىالمجلى

كلعل!أنه3يوصحفلىأفى،الحقأنهلصىصيهنحت!أنفصصى

(.فصلت)سورةأ.)53(شصه!ش!4

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	الإشارات العلمية في القرآن الكريم بين الدراسة والتطبيق
	كلمة الناشر
	المحتويات
	مقدمة
	الباب الأول مجالات بحث الآيات القرآنية
	الفصل الأول القرآن : المعجزة والإعجاز
	القرآن معجزة الرسول الخالدة
	إعجاز القرآن : النشأة والتطور
	الفصل الثاني الآيات القرآنية
	المعنى اللغوي للآية
	الفصل الثالث القرآن : كلمات الله
	الفصل الرابع تفسير القرآن الكريم : التطور الزمني والمذاهب المتنوعة
	مصطلح " التفسير "
	الفصل الخامس تفسير القرآن الكريم : الأصول والشروط
	الفصل السادس تأويل آي القرآن الكريم
	الباب الثاني شرح الآيات الكونية وفهم الإشارات العلمية قديما وحديثا
	الفصل الأول "علمية" القرآن معجزة متجددة على مر الزمان
	الفصل الثاني خرافات وأباطيل يجب إزالتها
	الفصل الثالث إسراف وتمحل يجب استبعاده
	الباب الثالث التأصيل الإسلامي لدراسة الآيات الكونية في القرآن
	الفصل الأول دعائم العلوم في المنظور الإسلامي
	الفصل الثاني آفاق الكون والطبيعة في المنظور الإسلامي
	الفصل الثالث سبل الدعوة الإسلامية في العصر الحديث
	الفصل الرابع المنهجيات المتفرقة وأصول المنهج الصحيح لدراسة الآيات الكونية في القرآن
	الفصل الخامس موسوعة التفسير المنشودة
	الباب الرابع نماذج تطبيقية
	الفصل الأول نماذج مقدمة لغير المسلمين
	في علم الكونيات
	في علم الأرصاد الجوية
	في علم البحار والمحيطات
	في علم الحشرات
	في علم الطيور
	في علوم الطب والوراثة
	في علم النبات
	في علم الفيزياء
	في علم الأرض
	في علم السنن الطبيعية
	الفصل الثاني نماذج مقدمة للمسلمين
	الجراد في سورة القمر
	المن بين القرآن والسنة والعلم الحديث
	حياة النمل بين القرآن الكريم والعلم الحديث
	الباب الخامس المؤتمرات والهيئات العاملة في مجال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية
	الفصل الأول مؤتمرات وندوات
	الفصل الثاني هيئات وجمعيات
	الفصل الثالث مشروعات خاصة
	كلمة الدكتور كارم السيد غنيم
	أهم المصادر والمراجع
	أولا : الكتب والموسوعات
	نبذة عن السيرة الذاتية
	هذا الكتاب



